17, 18 E 19 DE SETEMBRO

COMUNICADO URGENTE

Belo Horizonte/MG, 13 de julho de 2020.
Caro Congressista,

O IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, comunica oficialmente que o VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO agendado
para os dias 17, 18 e 19 de setembro de 2020, na
modalidade presencial, será realizado nos mesmos
dias, porém somente na modalidade ONLINE.
O principal motivo para a alteração de modalidade
de realização do evento se deve ao atual estado de
calamidade pública derivado da disseminação do
novo coronavírus (Covid-19), reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6/2020, a partir do qual são impostos diversos protocolos de segurança sanitária

17, 18 E 19 DE SETEMBRO

para a retomada das atividades na área de turismo,
lazer e eventos na capital mineira.
O documento estabelece protocolos rígidos a serem
implantados durante a realização de eventos com o
objetivo de reduzir o risco de contaminação e de
propagação da doença. Tais medidas, incluindo o
distanciamento obrigatório em todos os ambientes
do evento, nos obrigaria a reconfigurar o perfil do
Congresso, abandonando sua marca registrada de
proximidade, acolhimento, troca e calor humano.
Estamos tomando todas as providências possíveis
para minimizar as conseqüências desta alteração,
o que inclui a manutenção de todas as oficinas e
palestras programadas. Para tanto, o IEPREV conta
com sua compreensão e apoio neste momento
atípico que estamos enfrentando.
Verifique abaixo, em PERGUNTAS FREQUENTES,
todas as orientações sobre os procedimentos para
alterações de datas de hospedagens, passagens e
demais orientações técnicas.
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DÚVIDAS FREQUENTES
FIZ MINHA INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO PRESENCIAL
EM 2020 E DESEJO PARTICIPAR NA MODALIDADE ON-LINE,
COMO DEVO PROCEDER? VOU TER DIREITO A RESTITUIÇÃO
DE PARTE DO VALOR DA INSCRIÇÃO?
Os congressistas que já efetuaram o pagamento das inscrições
para o congresso 2020 utilizarão 70% do valor pago em crédito no
congresso 2020 on-line e terão os 30% remanescentes em créditos aproveitáveis em produtos da Loja Virtual IEPREV. A carta de
crédito estará disponível até o primeiro dia útil após a realização
do evento.
As inscrições serão automaticamente migradas para a modalidade on-line, somente nos casos em que o congressista não
quiser permanecer com o produto é que deverá entrar em contato
com o Ieprev por meio do email: congresso@ieprev.com.br, para
solicitar sua carta de crédito no importe de 100% a qual permitirá
compras na loja do Ieprev a serem utilizadas no prazo de 12
meses contados da data de encerramento doe stado de calamidade – nos termos da MP 948/2020.
A PROGRAMAÇÃO SERÁ A MESMA PARA MODALIDADE
ON-LINE? E QUAIS AS VANTAGENS DESSA MIGRAÇÃO?
Toda a programação professores e temas estão confirmados. Em
razão desta alteração haverá a disponibilização não mais de 6 oficinas por congressista, mas sim das 42 oficinas, que agora serão
gravadas e fornecidas a todos, com acesso irrestrito e ilimitado
até 31 de maio de 2021, na Plataforma Premium do Congresso.
Além disso, os bônus foram aumentados!!!! E um pacote de
serviços e facilidades ofertado a todos os nossos congressistas.
Acesse aqui para conhecer os bônus.
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JÁ COMPREI AS PASSAGENS AÉREAS PARA O EVENTO DE
2020, COMO DEVO PROCEDER?
Caso tenha feito a aquisição diretamente com a companhia aérea
você deverá entrar em contato com a empresa e solicitar a troca
das datas da viagem. Lembramos que devido a pandemia, as
companhias aéreas estão disponibilizando condições especiais
para remarcação de passagens. Entre em contato o mais breve
possível com sua companhia aérea e faça as alterações
necessárias
JÁ EFETUEI A RESERVA NO HOTEL (OURO MINAS E DEMAIS
HOTÉIS) PARA O EVENTO DE 2020, DIRETAMENTE COM O
HOTEL, COMO DEVO PROCEDER?
Você deverá entrar em contato com o Hotel o mais rápido possível
para verificar a política de cancelamento e troca de reservas do
Hotel.
NÃO PODEREI PARTICIPAR AO EVENTO ON-LINE EM 2020,
COMO DEVO PROCEDER COM O CANCELAMENTO DE
HOSPEDAGENS E PASSAGENS AÉREAS?
A negociação com agências de viagens, hotéis e companhias
aéreas é de inteira responsabilidade do congressista. Então, você
deverá entrar em contato com a empresa onde fez as aquisições
e verificar os procedimentos de cancelamento.
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POSSO TRANSFERIR MINHA INSCRIÇÃO PARA OUTRA
PESSOA?
Não, a inscrição é pessoal e intransferível. No caso de impossibilidade de comparecimento ao Congresso On-line, o valor pago
ficará como crédito para a utilização em outro evento ou curso do
IEPREV.
IMPORTANTE:
Os Hotéis não farão procedimentos de trocas e cancelamentos de
reserva de forma automática, é necessário que você entre em
contato diretamente com o hotel.

DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO ATRÁVES DOS
SEGUINTES CANAIS DE ATENDIMENTO
De segunda à sexta-feira, das 09h às 18h.
(31) 9 9818-1835 (31) 3271-4428
sac@ieprev.com.br
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