Política de Inscrições CBGPL 2017
O XII Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança - CBGBL17 é o evento
anual mais importante da comunidade de Gerenciamento de Projetos no País.

Ocorre de forma itinerante entre os capítulos brasileiros do PMI®, com o intuito de
disseminar nacionalmente a prática de Gerenciamento de Projetos congregando todos
os capítulos em único só local. O Congresso também tem como objetivo explorar
tendências, ferramentas e novas tecnologias que aprimoram o exercício nesta área.
Destina-se aos mais diversos públicos e segmentos, já que traz em sua
programação temas relacionados tanto a Gestão como Liderança.

O PMI é a maior associação sem fins lucrativos do mundo para profissionais de
gerenciamento de projetos, com mais de meio milhão de associados e de Profissionais
Certificados em 185 países. Desta forma, para a viabilização do Congresso faz-se
necessária a captação de recursos e venda de inscrições.

Com o objetivo de esclarecer o Perfil de Inscritos, apresentamos a seguir a Política
de Inscrições, destinada para:
1) Público Externo;
2) Inscrições Corporativas;
3) Filiados PMI;
4) Voluntários do PMI
5) Voluntários do Capítulo Anfitrião (PMI-PR);
6) Equipe e Apoiadores do CBGPL (inclui Banca Examinadora);
7) Inscrições VIP e pacotes adicionais
8) Estudantes para o evento Universidía

1. Público Externo
I.Definição: Qualquer pessoa física interessada em participar do CBGPL17.
Este público é bem-vindo e pode adquirir a sua inscrição através de nosso site
www.cbgpl.org.br. Ao acessar o site para a verificação de informações do
Congresso o interessado será redirecionado a uma ferramenta de inscrições e
encontrará as condições e formas de pagamentos disponíveis conforme os “lotes”
(ondas de inscrição liberadas para aquele período).
II.Informamos que a ferramenta de inscrições é terceirizada e responsável por fazer
o repasse financeiro a instituição organizadora.
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III.As condições, formas de pagamento, parcelamentos, boletos e taxas praticadas
pelas administradoras de cartão de crédito são providas diretamente pela
ferramenta, portanto, a instituição organizadora do congresso se exime por
eventuais problemas relacionados a não confirmação do pagamento. Será
realizado eventual interface com a empresa contratada somente se necessário.
IV.A responsabilidade pela segurança das transações financeiras, bem como dos
dados pessoais se dará entre inscrito e terceirizada, portanto, assegure-se de estar
em ambiente seguro na WEB.
V.Os “lotes” (ondas de inscrição) são para premiar as compras antecipadas,
concedendo descontos que são regressivos, portanto, quanto antes ocorrer a
aquisição maior o desconto.
VI.Mesmo tendo planejamento dos lotes com descontos agendados a organização
pode a qualquer momento lançar outros lotes promocionais para atender as
necessidades financeiras do evento. Desta forma, quem tiver efetuado a compra
em lotes anteriores não terá direito a ressarcimento de valor, complementos de
desconto ou qualquer outro tipo de benesse.
VII.A organização do evento não realiza o cancelamento de inscrição.
VIII.O PMI Paraná não realiza a devolução de valores referente a ingressos adquiridos.
IX.Os descontos ou promoções que porventura sejam lançados até o dia do evento
não são cumulativos, independente de qual seja a situação do inscrito (Estudante,
Filiado, Voluntário ou outro).
X.A equipe credenciadora se reserva ao direito de solicitar confirmações
comprobatórias nos dias do evento aos inscritos. (Tickets, comprovantes de
pagamento, Identidade, vouchers, ou condições especiais que se façam
necessárias).
XI.Vouchers de desconto são de uso pessoal, nomeados e intransferíveis.
XII.A aquisição dos Pacotes PMDOME, Passaporte Premium, Workshops Individuais,
possuem como pré-requisito a aquisição de ao mínimo inscrição nas Palestras. Ou
seja, não é possível a aquisição individual dos pacotes acima citados, sem a
aquisição do ingresso para palestras.
XIII.Não estão inclusos neste item deslocamentos, hospedagens e alimentação.
Nota: Eventuais problemas de acesso serão dirimidos nos dias do evento e caso
não comprovados ou solucionados pelo inscrito, podem resultar no impedimento ao
acesso às palestras e workshops.
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2) Inscrições Corporativas
I.Definição: Qualquer pessoa Jurídica que deseje promover inscrição aos seus
colabores a partir de 10 inscritos.
II.As inscrições corporativas visam proporcionar às organizações formas de gerar
conhecimento, treinamento e capacitação aos seus colaboradores, portanto, a
organização do evento entende que deve ser responsável por fomentar tal
possibilidade, praticando formas diferenciadas de descontos conforme tabela
interna, que leva em consideração aspectos como porte da empresa, segmento e
número de inscritos.
III.Para obter informação sobre as inscrições corporativas os interessados devem
mandar e-mail para cbgpl@cbgpl.org.br, contendo o nome da empresa,
responsável pela execução financeira e manifestação da quantidade de inscritos
(acima de 10 participantes).
IV.Não estão inclusos neste item deslocamentos, hospedagens e alimentação.
V.Todos os outros itens supracitados em “Público Externo” devem ser considerados
para este tipo de inscrição.

3) Filiados PMI®
I.Definição: Qualquer indivíduo que tenha aderido a Política de Filiação do PMI®.
II.Aos filiados do PMI será concedido um grande benefício que é um desconto de 30%
em relação ao preço integral praticado ao público externo (não filiados), conforme
os “lotes” vigentes na ferramenta de inscrições.
III.Para ter o direito ao desconto o filiado deve estar quite e regular com suas
obrigações junto ao PMI Global e Chapters caso seja associado a algum.
IV.A qualquer momento a organização fará a verificação dos dados apresentados e
convalidará os mesmos com o “ID Number” que obrigatoriamente deve ser
fornecido no momento da inscrição.
V.Não estão inclusos neste item deslocamentos, hospedagens e alimentação.
VI.Todos os outros itens supracitados em “Público Externo” devem ser considerados
para este tipo de inscrição.

4) Voluntários do PMI®
I.Definição: Membros filiados ao PMI® que atuam como voluntários em um Capítulo
local ou global. Maiores informações em:
https://brasil.pmi.org/brazil/AboutUS/VolunteerOportunities.aspx

3

II.Aos filiados na condição de voluntários do PMI será concedido um benefício ainda
maior, que é de 50% em relação ao preço integral do último lote praticado aos
filiados. Esse desconto é o maior concedido em todos os tipos de inscrições.
III.Para ter acesso ao benefício, o filiado voluntário deve solicitar ao seu Capítulo de
origem que de anuência da sua condição de voluntário através de comunicação
eletrônica ao e-mail cbgpl@cbgpl.org.br
IV.A lista consolidada pelos capítulos deverá ser enviada impreterivelmente até o dia
05/05/2017.
V.Após o envio das listas a organização do evento proverá instruções para a
realização das inscrições.
VI.Será concedido uma única inscrição gratuita para cada Presidente de Capítulo,
podendo este, em caso de impossibilidade de participação, indicar um
representante para usufruir do benefício. A indicação do representante deverá ser
enviada para o e-mail cbgpl@cbgpl.org.br até o dia 05/05/2017.
VII.Não estão inclusos neste item deslocamentos, hospedagens e alimentação.
VIII.Todos os outros itens supracitados em “Público Externo” devem ser considerados
para este tipo de inscrição.

5) Voluntários do Capítulo Anfitrião
I.Definição: Membros filiados ao PMI® que atuam como voluntários no Capítulo
Paraná.
II.Aos diretores do Paraná Chapter e Branch Leaders PMI-PR é garantido o acesso
ao evento para participação das palestras apenas, WorkShops devem ser
adquiridos a parte caso exista o interesse.
III.Aos voluntários do Capítulo Paraná que não estejam envolvidos diretamente com o
CBGPL concederemos um desconto de 50% na categoria de voluntários baseados
no preço do último lote vigente para filiados.
IV.Todos os outros itens supracitados em “Público Externo” devem ser considerados
para este tipo de inscrição.

6) Equipe do CBGPL
I.Definição: Equipe do CBGPL alocada formalmente nas frentes de Parcerias,
Conteúdo, Comunicação e Estrutura terão acesso gratuito ao evento, conforme
desempenho e participação.
II.O desempenho e participação deverá ser sinalizado pelos coordenadores das
frentes, baseadas em critérios como: assiduidade nas reuniões presenciais e on4

line, entrega das atividades conforme cronograma e software de gestão (Artia) entre
outros que a gestão julgar pertinente.
III.Após o envio das listas pelos coordenadores a organização do evento proverá
instruções para a realização das inscrições.
IV.Os integrantes das Frentes do CBGPL que fizerem jus à participação gratuita no
congresso (item II) terão direito a assistir uma das palestras do evento integralmente
durante o período da mesma. Os critérios de disponibilização das vagas para as
palestras se dará antes do início do evento considerando mitigar o impacto para o
bom transcorrer do mesmo.
V.Não estão inclusos neste item deslocamentos, hospedagens e alimentação.
VI.Todos os outros itens supracitados em “Público Externo” devem ser considerados
para este tipo de inscrição.

Membros da Banca Pinhão de Ouro
I.Definição: Avaliadores de artigos acadêmicos e cases profissionais submetidos no
Edital Prêmio Pinhão de Ouro.
II.Ao Presidente e Vice-Presidente da banca será concedido acesso gratuito ao
evento.
III.Aos membros avaliadores da banca será concedido desconto de 50% na categoria
de voluntários filiados baseados no preço do último lote vigente.
IV.Não estão inclusos neste item deslocamentos, hospedagens e alimentação.
V.Todos os outros itens supracitados em “Público Externo” devem ser considerados
para este tipo de inscrição.

7) Inscrições VIP e pacotes adicionais
I.Definição de Inscrição VIP: Para inscritos no Congresso que queiram adicionar em
seu pacote de benefícios a categoria VIP.

II.Definição de Pacotes Adicionais: Para inscritos no Congresso que queiram
adicionar em seu pacote passeios turísticos.
III.Descrição dos benefícios da inscrição VIP: Credenciamento Vip, Cadeira vip
durante as apresentações de palestras entre outros benefícios exclusivos em
definição.
IV.Não estão inclusos neste item deslocamentos, hospedagens e alimentação.
V.Todos os outros itens supracitados em “Público Externo” devem ser considerados
para este tipo de inscrição.
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8) Estudantes Universidía.
VI.As inscrições para o Universidia concedem ao participante somente entrada para o
evento Universidia. Nesta categoria não está inclusa a participação em nenhum
outro evento que o Congresso oferece (Palestras, Workshops, Eventos VIP).

Curitiba, Maio de 2017
Equipe CPGPL 2017
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