
 

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 

1. A inscrição na XXXII Semana do Médico Veterinário da UFRRJ só será efetivada após a 

validação do comprovante de categoria e confirmação do pagamento (qualquer que seja a forma 

de pagamento) pela equipe de Secretaria, do(s) curso(s) em que o participante se inscreveu. 

Caso contrário, sua(s) vaga(s) estará(ão) novamente à disposição nova inscrição;  

2. É imprescindível o anexo do comprovante de matrícula na própria ficha de inscrição (no site) 

ou no ato da inscrição (presencial), comprovando que o aluno está efetivamente matriculado na 

Instituição de Ensino, seja aluno de graduação ou pós graduação;  

3. A inscrição é nominal e intransferível; 

4. O participante poderá cancelar ou desistir da inscrição em até 7 (sete) dias corridos a contar 

da data de confirmação de compra recebendo 100% (cem por cento) do valor pago. Após este 

tempo não haverá devolução de pagamento;  

5. O participante não receberá o certificado se não obtiver no mínimo 75% de presença nas 

palestras;  

6. Todas as salas estão sujeitas à lotação. Não será permitida a entrada nas salas após atingirem 

seus limites máximos;  

7. Não será permitida a entrada nas salas sem o uso do crachá. No caso de perda ou 

esquecimento, será cobrada a taxa de R$ 50,00 para a emissão de novo crachá;  

8. O requerimento de isenção do pagamento da inscrição será somente realizado de forma 

presencial, mediante apresentação de documentos (comprovante de alojamento e/ou 

comprovante de bolsista alimentação e/ou comprovante de bolsista auxílio moradia e/ou 

comprovante de bolsista auxílio transporte) e, ainda, apresentação de declaração de matrícula 

e cópia de um documento com foto, comprovando assim estar com a matrícula ativa; A 

secretaria tem 10 dias uteis para verificação da documentação e consequente envio de e-mail 

informando o preenchimento ou não da vaga; 

9. Fica a cargo do participante a verificação dos horários e datas das palestras antes de efetivar 

a inscrição;  

10. Os ciclos e minicursos estão sujeitos a alteração na programação pela organização da XXXII 

SEMEV até uma semana anterior ao início do evento;  

11. O participante é responsável por verificar se o minicurso em que se inscreveu exige material 

específico;  

12. Ao concordar com estes termos o inscrito se declara ciente de quaisquer riscos oferecidos 

nos minicursos, seja ele físico ou psicológico, que estarão descritos junto ao minicurso escolhido;  



13. Autorizo o uso da minha imagem, nome, voz e som em todo e qualquer material entre fotos, 

vídeos e outros meios de comunicação, para ser utilizada nas campanhas promocionais e 

institucionais do evento “XXXII Semana Acadêmica do Médico Veterinário” da Faculdade de 

Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro destinada à divulgação ao 

público em geral e/ou apenas para uso interno desta instituição, desde que não haja 

desvirtuamento da sua finalidade. A presente autorização é concedida a título gratuito, 

abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional, em todas as suas 

modalidades e, em destaque, das seguintes formas: folhetos em geral (encartes, catálogos, etc); 

folder de apresentação; home page; cartazes; mídia eletrônica (facebook, twitter, instagram, 

sites, entre outros); 

14. A Comissão Organizadora não se responsabiliza por objetos pessoais deixados nas salas;  

15. A não adesão aos termos de Ciência e Responsabilidade impedirá o inscrito de realizar a 

inscrição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

A Coordenação Geral do evento. 


