
 

NORMAS DO CBDV: 

1.  As inscrições serão realizadas, pelo site do CBDV (www.congressosbdv.com.br), 

após efetivação do cadastro e pagamento por meio do PagSeguro. 

2. Consideram-se sócios quites aqueles profissionais médicos veterinários ou 

acadêmicos comprovadamente adimplentes com a anuidade de 2015. 

3.  Inscritos das entidades co-irmãs deverão comprovar o vínculo associativo à entidade 

com a devida quitação da anuidade de 2015. 

4. Inscritos acadêmicos deverão comprovar a matrícula vigente em cursos de 

graduação em medicina veterinária, enviando-a para o e-mail: 

contato@congressosbdv.com.br. 

5.  As inscrições de estrangeiros , latino-americanos (SADEVE, SLDV etc) e europeus 

(AVEPA) terão forma e valor de inscrição diferenciados, envolvendo o pré congresso 

e o congresso. O pagamento deverá ser efetivado apenas no local do evento, em 

Campos do Jordão, no dia 5 de outubro. O valor fixo e imutável será de U$D 190.00 

mailto:contato@congressosbdv.com.br


ou R$ 620,00, pagos em papel moeda ou por cartão de crédito internacional (o valor 

real no ultimo prazo de inscrição SERIA NA VERDADE DE U$D 280.00 OU R$ 900,00). 

Deve se enviar uma mensagem por esse site, no “Contato” ( à direita no canto 

superior do site), que será respondida com os dados necessário para realizar sua 

inscrição no evento. 

Informações sobre traslado (aeroporto/ GRU – Campos do Jordão -GRU) e 

hospedagem, a preços especiais, devem ser obtidas em 

diretoria@camposdojordaoeventos.com.br, telefone 055 12 3663-2166. 

 

Las inscripciones de los extranjeros latinoamericanos (SADeVe, 

SLDV etc) y europeos (AVEPA) tendrán aranceles preferenciales que 

incluirán el Pre-Congreso y el Congreso.El pago deberá ser efectuado 

en el lugar del evento en Campos do Jordao, el día 5 de octubre. 

 

El valor será de U$S 190 ó R$620,00. Se podrá abonar en efectivo o 

tarjeta de crédito internacional. El valor real para la inscripción en el 

último plazo seria de U$S 280 o R$ 900,00 !! 

Para realizar la inscripción el interesado deberá enviar un mensaje 

a la página web del Congreso (congressosbdv.com.br), ingresando 

por "Contactos" (a la derecha de la pantalla). 

 Éste le será respondido y se le solicitarán los datos necesarios para 

completar el trámite de registración al evento.Para obtener 

información sobre traslados (aeropuerto/GRU- Campos de Jordao-

GRU), hospedaje y precios especiales deberá remitirse 

a diretoria@camposdojordaoeventos.com.br, teléfono  +55  12 3663 

2166" 

 

 

http://mail.uol.com.br/compose?to=diretoria@camposdojordaoeventos.com.br


6. Todas as inscrições são passíveis de análise e aprovação pela Comissão Organizadora 

do CDBV. A qualquer tempo, nos casos de comprovada falta de veracidade dos 

dados informados haverá cancelamento com perda do valor total da inscrição. 

7. A taxa de inscrição inclui: crachá (uso obrigatório e contínuo no decorrer de todo o 

evento), certificado, pasta, programação, anais, usufruto dos “coffee breaks” e 

atividade social. 

8. No caso de extravio do crachá será cobrado nova taxa de inscrição no CBDV. 

9. Despesas de traslados, hospedagem, alimentação, estacionamento correrão às 

expensas do inscrito. 

10. A reserva de hotéis e pousadas credenciadas, a custo reduzido, em Campos do 

Jordão, traslado ida e volta (Aeroporto de Cumbica/Guarulhos – Campos do Jordão-

Aeroporto de Cumbica) devem ser realizadas pelo inscrito junto à empresa 

credenciada (diretoria@camposdojordaoeventos.com.br, (12) 3663-2166). 

11.  Casos de cancelamento por desistência – serão aceitos somente quando 

formalizado por mensagem ou documento de texto enviado ao endereço 

http://congressosbdv.com.br/contato/até 04 de setembro de 2015 sendo a 

devolução de 80% do valor pago efetivada até 60 dias após o término do evento. 

12. Os idiomas oficiais serão o português e o espanhol sem tradução simultânea ou 

concomitante. 

13. Será terminantemente coibida as fotografias, filmagem, gravação etc, por todo e 

qualquer equipamento, nos salões das conferências, segundo o disposto na 

legislação dos Direitos Autorais (Lei 9610/19021998). 

14. O CBDV tem vagas limitadas. 

15. No Campos de Jordão Convention Center, ao decorrer do CBDV, não haverá acesso 

à internet a cabo ou wi-fi. 

16. É obrigatória a aceitação dos termos retro referidos quando do envio da                         

inscrição.  
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