
TERMOS E CONDIÇÕES 

 

Ao visitar nosso site e/ou comprar alguma coisa no nosso site, você está utilizando 

nossos “Serviços”. Consequentemente, você concorda com os seguintes termos e 

condições (“Termos de serviço”, “Termos”), incluindo os termos e condições e políticas 

adicionais mencionados neste documento e/ou disponíveis por hyperlink. Esses Termos 

de serviço se aplicam a todos os usuários do site, incluindo, sem limitação, os usuários 

que são navegadores, fornecedores, clientes, lojistas e/ou contribuidores de conteúdo. 

 

Por favor, leia esses Termos de serviço cuidadosamente antes de acessar ou 

utilizar o nosso site. Ao acessar ou usar qualquer parte do site, você concorda com os 

Termos de serviço. Se você não concorda com todos os termos e condições desse acordo, 

então você não pode acessar o site ou usar quaisquer serviços. Se esses Termos de serviço 

são considerados uma oferta, a aceitação é expressamente limitada a esses Termos de 

serviço. 

 

Quaisquer novos recursos ou ferramentas que forem adicionados à loja atual 

também devem estar sujeitos aos Termos de serviço. Você pode revisar a versão mais 

atual dos Termos de serviço quando quiser nesta página. Reservamos o direito de 

atualizar, alterar ou trocar qualquer parte desses Termos de serviço ao publicar 

atualizações e/ou alterações no nosso site. É sua responsabilidade verificar as alterações 

feitas nesta página periodicamente. Seu uso contínuo ou acesso ao site após a publicação 

de quaisquer alterações constitui aceitação de tais alterações. 

 

Seção 1 - Precisão, Integridade e Atualização das Informações 

Não somos responsáveis por informações disponibilizadas nesse site que não 

sejam precisas, completas ou atuais. O material desse site é fornecido apenas para fins 

informativos e não deve ser usado como a única base para tomar decisões sem consultar 

fontes de informações primárias, mais precisas, mais completas ou mais atuais. Qualquer 

utilização do material desse site é por sua conta e risco. 

 

Esse site pode conter certas informações históricas. As informações históricas 

podem não ser atuais e são fornecidas apenas para sua referência. Reservamos o direito 

de modificar o conteúdo desse site a qualquer momento, mas nós não temos obrigação de 



atualizar nenhuma informação em nosso site. Você concorda que é de sua 

responsabilidade monitorar alterações no nosso site. 

 

Seção 2 - Links de Terceiros 

Certos produtos, conteúdos e serviços disponíveis pelo nosso Serviço podem 

incluir materiais de terceiros. 

Os links de terceiros nesse site podem te direcionar para sites de terceiros que não 

são afiliados a nós. Não nos responsabilizamos por examinar ou avaliar o conteúdo ou 

precisão. Não garantimos e nem temos obrigação ou responsabilidade por quaisquer 

materiais ou sites de terceiros, ou por quaisquer outros materiais, produtos ou serviços de 

terceiros. 

 

Não somos responsáveis por quaisquer danos ou prejuízos relacionados com a 

compra ou uso de mercadorias, serviços, recursos, conteúdo, ou quaisquer outras 

transações feitas em conexão com quaisquer sites de terceiros. Por favor, revise com 

cuidado as políticas e práticas de terceiros e certifique-se que você as entende antes de 

efetuar qualquer transação. As queixas, reclamações, preocupações ou questões relativas 

a produtos de terceiros devem ser direcionadas ao terceiro. 

 

Seção 3 - Comentários, Feedback, Etc. do Usuários 

Se, a nosso pedido, você enviar certos itens específicos (por exemplo, participação 

em um concurso), ou sem um pedido nosso, você enviar ideias criativas, sugestões, 

propostas, planos, ou outros materiais, seja online, por e-mail, ou de outra forma (em 

conjunto chamados de "comentários"), você concorda que podemos, a qualquer momento, 

sem restrição, editar, copiar, publicar, distribuir, traduzir e de outra forma usar quaisquer 

comentários que você encaminhar para nós. Não nos responsabilizamos por: (1) manter 

quaisquer comentários em sigilo; (2) indenizar por quaisquer comentários; ou (3) 

responder quaisquer comentários. 

 

Podemos, mas não temos a obrigação, de monitorar, editar ou remover conteúdo 

que nós determinamos a nosso próprio critério ser contra a lei, ofensivo, ameaçador, 

calunioso, difamatório, pornográfico, obsceno ou censurável ou que viole a propriedade 

intelectual de terceiros ou estes Termos de serviço. 



Você concorda que seus comentários não violarão qualquer direito de terceiros, 

incluindo direitos autorais, marcas registradas, privacidade, personalidade ou outro 

direito pessoal ou de propriedade. Você concorda que os seus comentários não vão conter 

material difamatório, ilegal, abusivo ou obsceno. Eles também não conterão nenhum vírus 

de computador ou outro malware que possa afetar a operação do Serviço ou qualquer site 

relacionado. Você não pode usar um endereço de e-mail falso, fingir ser alguém diferente 

de si mesmo, ou de outra forma enganar a nós ou terceiros quanto à origem de quaisquer 

comentários. Você é o único responsável por quaisquer comentários que você faz e pela 

veracidade deles. Nós não assumimos qualquer responsabilidade ou obrigação por 

quaisquer comentários publicados por você ou por qualquer terceiro. 

 

Seção 4 - Informações Pessoais 

O envio de suas informações pessoais através da loja é regido pela nossa Política 

de privacidade. Ver nossa Política de privacidade. 

 

Seção 5 - Erros, Imprecisões e Omissões 

Ocasionalmente, pode haver informações no nosso site ou no Serviço que contém 

erros tipográficos, imprecisões ou omissões que possam relacionar-se a descrições de 

produtos, preços, promoções, ofertas, taxas de envio do produto, o prazo de envio e 

disponibilidade. Reservamos o direito de corrigir quaisquer erros, imprecisões ou 

omissões, e de alterar ou atualizar informações ou cancelar encomendas caso qualquer 

informação no Serviço ou em qualquer site relacionado seja imprecisa, a qualquer 

momento e sem aviso prévio (até mesmo depois de você ter enviado o seu pedido). 

 

Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar, alterar ou esclarecer 

informações no Serviço ou em qualquer site relacionado, incluindo, sem limitação, a 

informações sobre preços, exceto conforme exigido por lei. Nenhuma atualização 

específica ou data de atualização no Serviço ou em qualquer site relacionado, deve ser 

utilizada para indicar que todas as informações do Serviço ou em qualquer site 

relacionado tenham sido modificadas ou atualizadas. 

 

Seção 6 - Usos Proibidos 

Além de outras proibições, conforme estabelecido nos Termos de serviço, você 

está proibido de usar o site ou o conteúdo para: (a) fins ilícitos; (b) solicitar outras pessoas 



a realizar ou participar de quaisquer atos ilícitos; (c) violar quaisquer regulamentos 

internacionais, provinciais, estaduais ou federais, regras, leis ou regulamentos locais; (d) 

infringir ou violar nossos direitos de propriedade intelectual ou os direitos de propriedade 

intelectual de terceiros; (e) para assediar, abusar, insultar, danificar, difamar, caluniar, 

depreciar, intimidar ou discriminar com base em gênero, orientação sexual, religião, etnia, 

raça, idade, nacionalidade ou deficiência; (f) apresentar informações falsas ou enganosas; 

(g) fazer o envio ou transmitir vírus ou qualquer outro tipo de código malicioso que será 

ou poderá ser utilizado para afetar a funcionalidade ou operação do Serviço ou de 

qualquer site relacionado, outros sites, ou da Internet; (h) coletar ou rastrear as 

informações pessoais de outras pessoas; (i) para enviar spam, phishing, pharm, pretext, 

spider, crawl, ou scrape; (j) para fins obscenos ou imorais; ou (k) para interferir ou 

contornar os recursos de segurança do Serviço ou de qualquer site relacionado, outros 

sites, ou da Internet. Reservamos o direito de rescindir o seu uso do Serviço ou de 

qualquer site relacionado por violar qualquer um dos usos proibidos. 

 

Seção 7 - Alterações dos Termos de Serviço 

Você pode rever a versão mais atual dos Termos de serviço a qualquer momento 

nessa página. 

Reservamos o direito, a nosso critério, de atualizar, modificar ou substituir 

qualquer parte destes Termos de serviço ao publicar atualizações e alterações no nosso 

site. É sua responsabilidade verificar nosso site periodicamente. Seu uso contínuo ou 

acesso ao nosso site ou ao Serviço após a publicação de quaisquer alterações a estes 

Termos de serviço constitui aceitação dessas alterações. 

 

Seção 8 - Indenização 

Você concorda em indenizar, defender e isentar todos membros da das comissões 

do CONCAF e nossos subsidiários, afiliados, parceiros, funcionários, diretores, agentes, 

contratados, licenciantes, prestadores de serviços, subcontratados, fornecedores, 

estagiários e funcionários, de qualquer reclamação ou demanda, incluindo honorários de 

advogados, por quaisquer terceiros devido à violação destes Termos de serviço ou aos 

documentos que incorporam por referência, ou à violação de qualquer lei ou os direitos 

de um terceiro. 

 

 



Seção 9 - Informações de Contato 

 As perguntas sobre os Termos de serviço devem ser enviadas para nós através do 

CONCAF.ADM@GMAIL.COM 

 

Seção 10 - Outros 

I. Das inscrições 

A comissão organizadora do II Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia NÃO 

realizará reembolso e nem permutas de atividades, em caso de desistência do congressista.  

 

Confirmo a veracidade dos dados pessoais informados (nome e endereço 

COMPLETO e SEM ABREVIAÇÕES, CPF, e-mail e telefone), os quais serão utilizados 

para envio do boleto ou outras formas de pagamento do valor referente à submissão de 

resumo e para confecção dos certificados, os quais não constam na inscrição gratuita. 

 

Somente será possível realizar uma inscrição por CPF e e-mail cadastrados. 

Após a confirmação dos dados da inscrição, essas informações NÃO serão mais 

passíveis de correção ou alteração, somente poderão ser acessadas. 

 

O congressista está ciente que a programação está sujeita a alteração.  

Em caso de inadimplência, ocorrerá a exclusão da inscrição, resultando em perda 

das vagas nas atividades inscritas, havendo necessidade da realização de uma nova 

inscrição. 

 

II. Das submissões de Trabalhos Científicos 

Para a submissão do resumo, o congressista deverá realizar sua inscrição pela área 

de inscrições no site concaf.online. Posteriormente, o autor deverá escolher o plano ouro 

ou prata na aba de produtos do site e efetuar o pagamento.  

 

O resumo submetido será encaminhado à Comissão Científica para análise após a 

efetivação do pagamento da taxa de inscrição no evento (considerando-se que o 

pagamento por boleto requer um prazo de 2 a 3 dias úteis para ser compensado e 

efetivado). 
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O resumo, salvo em documento Word seguindo os MODELOS (ANEXO A e B 

disposto em normas para elaboração do resumo) deverão ser submetidos até o dia 31 de 

agosto de 2021 para o e-mail concaf.adm@gmail.com. No campo assunto escrever o 

termo “RESUMO CONCAF” 

 

O autor deve aguardar o recebimento do e-mail resposta “CONFIRMAÇÃO DE 

RESUMO RECEBIDO”, caso não receba o e-mail resposta, é responsabilidade do autor 

entrar em contato para saber o status do seu resumo. 

 

Caso o congressista opte por apresentar um trabalho ao fazer sua inscrição, mas 

não o submeta no período estipulado pela Comissão Organizadora, este NÃO receberá 

reembolso.  

 

O plano adquirido poderá ser cancelado em até 7 DIAS APÓS EFETUADO 

O PAGAMENTO. Na hipótese de recusa do resumo proposto pelo congressista por 

parte da Comissão Científica, ocorrerá devolução do valor pago.  

 

Em ambas as situações, deverá ser enviado um e-mail para 

concaf.adm@gmail.com com o assunto “DEVOLUÇÃO”, informando os dados do 

congressista e conta para o depósito do valor corresponde ao seu plano. 

 

 

III. Dos certificados 

Confirmo ter conhecimento dos seguintes requisitos para recebimento de 

certificados: É necessário adquirir um plano correspondente ao meu status acadêmico ou 

profissional. Ademais, é necessário 85% de presença em relação à carga horária total de 

cada atividade, para recebimento do certificado de participação. Sendo a comprovação 

realizada por assinatura no chat ou comentário nos vídeos do canal do evento no 

YouTube. 

 

Para ter acesso ao download dos certificados neste site, será necessário efetuar 

login na aba “Certificados”.  Os certificados estarão disponíveis em até TRINTA DIAS 

após a realização do evento, a partir de 18 de setembro de 2021. 



O prazo para contestação de ausência ou erros de digitação dos certificados será 

até no máximo 01 de NOVEMBRO de 2021. Dados informados erroneamente no ato na 

inscrição NÃO serão passíveis de alteração.  

 

O plano adquirido poderá ser cancelado em até 7 DIAS APÓS EFETUADO O 

PAGAMENTO. Na hipótese de recusa do resumo proposto pelo congressista por parte da 

Comissão Científica, ocorrerá devolução do valor pago.  

 

Em ambas as situações, deverá ser enviado um e-mail para 

concaf.adm@gmail.com com o assunto “DEVOLUÇÃO”, informando os dados do 

congressista e conta para depósito. 

 

IV. Dos recibos 

Só emitiremos recibos referentes até dia 18 de setembro de 2021 para aqueles que 

recebem reserva técnica e comprovarem o mesmo. Para a solicitação dos recibos, será 

necessário enviar e-mail para a CONCAF.ADM@GMAIL.COM com o assunto 

“RECIBO”. 


