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1. Filiadas à UNIDAS têm limite de inscrição? 

A quantidade de inscrições gratuitas é ilimitada para o acesso virtual via plataforma 

de transmissão do evento. 

 

2. As inscrições encerram-se que dia? 

Dia 26/11/2021 (sexta-feira). 

 

3. Como faço para alterar um dado pessoal (CPF, celular, e-mail, outros) do meu 

cadastro? 

Você pode alterar seus dados a qualquer momento, na área do participante 

(https://pvista.proevento.com.br/unidas/pax/). 

 

4. Como confirmar se minha inscrição foi efetuada? 

Você receberá um e-mail de confirmação. Caso não o localize, verifique sua caixa 

de lixo eletrônico ou spam. Você também poderá acessar o status de sua inscrição 

na área do participante (https://pvista.proevento.com.br/unidas/pax/). 

 

5. Por onde acesso o evento? 

O link da plataforma de transmissão será divulgado no hotsite do congresso, e 

também será enviado para seu e-mail. Fique ligado também em nossas redes 

sociais, que sempre trarão informações sobre o evento. 

 

6. Qual é a minha senha para assistir a transmissão? 

A chave de acesso será o seu CPF. 

 

7. Terei direito ao certificado do evento? 

O certificado será fornecido quando houver participação igual ou superior a 70%.  

 

8. Como emitir meu certificado? 

O certificado estará disponível para emissão na área do participante 

(https://pvista.proevento.com.br/unidas/pax/), a partir do dia 15 de dezembro.  

 

9. Qual valor da taxa de inscrição?  
 

FILIADAS: 

Virtual: GRATUITO  

Virtual com mochila: R$ 200,00 

Presencial: R$ 700,00 (apresentação obrigatória do cartão de vacinação contra a 

Covid-19) 
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NÃO FILIADAS: 

Virtual: R$ 400,00  

Virtual com mochila: R$ 600,00 

Presencial: R$ 2.000,00 (apresentação obrigatória do cartão de vacinação contra 

a Covid-19) 

 

10. Há descontos para inscrições em grupo? 

Sim. 

10 ou mais - 10% de desconto no valor total 

*Para obter os descontos, as inscrições deverão ser realizadas em um único 

cadastro.  

 

11. Como faço inscrição para grupos com mais de 10 pessoas? 

A solicitação deverá feito pelo e-mail: congresso@unidas.org.br  

 

12. Como faço para substituir um participante? 

A solicitação deverá feito pelo e-mail: congresso@unidas.org.br  

 

13. Qual é a forma de pagamento? 

Boleto bancário, cartão de crédito e pix.  

 

14. Qual o prazo de vencimento do boleto? 

Vencimento de 5 dias corridos a partir da data de emissão. A medida em que o 

evento se aproxima, o prazo de vencimento será inferior a 5 dias.  

 

15. Não consegui realizar o pagamento do boleto dentro do prazo de vencimento, é 

possível gerar novo boleto? 

Sim, é possível emitir novo boleto na área logada do participante 

(https://pvista.proevento.com.br/unidas/pax/), desde que o vencimento ocorra 7 

dias antes da realização do evento. 

 

16. Como posso efetuar o pagamento caso minha inscrição ocorra após o 25/11? 

O pagamento só poderá ser efetuado por cartão de crédito ou pix. 

 

17. Qual o prazo de envio da Nota Fiscal? 

Após a realização do evento, até o final do mês de referência. Caso haja 

necessidade da comprovação do pagamento, a solicitação deverá ser feita pelo 

e-mail:  contasareceber@unidas.org.br, para a emissão de uma declaração ou 

recibo. 

 

18. Após o pagamento da taxa de inscrição, qual o prazo de confirmação? 
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Após a baixa bancária, o inscrito receberá um e-mail 

de confirmação em até 48h. Importante ressaltar que caso o pagamento não seja 

identificado, a inscrição será desconsiderada 

 

19. Minha inscrição é presencial, como será o meu acesso ao CICB – Centro 

Internacional de Convenções do Brasil? 

O credenciamento será por totens de autocredenciamento, com tecnologia de 

aproximação de QR Code (touchless) ou com a possibilidade do participante 

digitar manualmente os dados para emissão do crachá. 

 

Será obrigatória a apresentação do comprovante/passaporte de vacinação na 

entrada do evento. O comprovante pode ser obtido em app do Ministério da 

Saúde, o Conecte SUS, que encontra-se disponível em Android e IOS.  

 

 
 

A comprovação das duas doses também pode ser por meio da caderneta de 

vacina.  

 

Filas serão demarcadas com uma distância de 1,5m entre cada pessoa; Aferição 

da temperatura de todos os participantes. Aqueles cuja temperatura for igual ou 

superior a 37.8˚C não poderão entrar no evento e serão conduzidos ao posto 

médico externo para ter sua temperatura aferida novamente e receber 

orientações; Uso de crachá obrigatório; Álcool 70% para higienização das mãos; 

 

20. O almoço está incluído na inscrição presencial?  

Não. O almoço poderá ser adquirido no restaurante do CICB. O valor foi negociado 

exclusivamente para os participantes do evento. A pré-reserva poderá ser feita no 

momento da inscrição e o pagamento diretamente no local do evento.  

Preço por dia (almoço): R$ 65,00 
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21. O que contempla cada inscrição?  

 

Presencial 

 Acesso ao local do evento (Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB – 

Brasília / DF) 

 Coffee-Break 

 Acesso à plataforma digital com todo o conteúdo do evento  

 Mochila exclusiva com brindes dos patrocinadores 

 Certificado (participação igual ou superior a 70%)  

 

Virtual 

 Acesso à plataforma digital com todo o conteúdo do evento  

 Certificado (participação igual ou superior a 70%) 

 

Virtual com Mochila 

 Acesso à plataforma digital com todo o conteúdo do evento  

 Mochila exclusiva com brindes dos patrocinadores 

 Certificado (participação igual ou superior a 70%) 
 
 

22. Há hotéis conveniados? 

Sim, a UNIDAS negociou tarifa-acordo com três hotéis locais, incluindo o CICB 

Hospitality. 

CICB Hospitality Brasília Palace (*) Royal Tulip Brasília Alvorada (*) 

Apartamento Single R$ 363,00 Single R$ 345,00 Single R$ 472,00 

Apartamento Duplo R$ 397,00 Duplo R$ 380,00 Duplo R$ 552,00 

 (*) Tarifas podem sofrer alteração sem aviso prévio. 

Obs: Taxas inclusas. 

 Café da manhã cortesia servido no restaurante 

 Check-in 14h e Checkout 12h 

 

23. O estacionamento no CICB é pago? 

Sim. R$ 35,00 a diária.  

Estacionamento gratuito no Brasília Palace e R$ 20,00 diária no Royal Tulip.  

 

 

 

DEMAIS DÚVIDAS: 

FINANCEIRO –  contasareceber@unidas.org.br  

INSTITUCIONAL – institucional@unidas.org.br - WhatsApp: (11) 94386-1688 

OU (11) 3289-0855  |  congresso@unidas.org.br  

mailto:contasareceber@unidas.org.br
mailto:institucional@unidas.org.br
mailto:congresso@unidas.org.br

