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POLÍTICA	DE	CANCELAMENTO	E	USO	DE	IMAGEM	

	
A AMASS – Administração de Serviços em Saúde EIRELI, vem através desse documento expor sua Política 
de Cancelameno em caso de desistência do Curso e de uso de Imagem, seguindo as seguintes disposições: 
 

1. A Inscrição do curso é feita através de nosso site www.administracaoemsaude.com.br podendo o Inscrito 
optar pela melhor forma de pagamento disponível. No caso do Curso não atingir o número mínimo de 
inscritos, fica reservado a AMASS o aviso do cancelamento com até  10 (dez) dias antes da realização do 
evento; 

2. A AMASS não se responsabiliza por qualquer despesa eventualmente despendida pelo Inscrito, a 
qualquer título que não o pagamento da Inscrição; 

3. A confirmação da Inscrição, somente será considerada após a compensação bancária ou aprovação da 
Empresa Pag Seguro, não sendo necessário o envio de comprovante de depósito/pagamento; 

4. Poderá ser solicitado o cancelamento da Inscrição por parte do Inscrito, com prazo mínimo de 15 (quinze) 
dias úteis da data de realização do evento, não havendo cobrança de qualquer taxa administrativa. Para 
solicitações de cancelamento inferiores a esse prazo, haverá uma cobrança de taxa administrativa de 50% 
(cinquenta por cento) do valor do investimento. No caso de não comparecimento do Inscrito na data do 
evento, a AMASS se reserve o direito de não reembolsar qualquer valor investido; 

5. A AMASS se reserva o direito em alteração de datas dos eventos, onde os Inscritos serão comunicados 
com antecedência de até 10 (dez) dias antes da data prevista, em casos de não formação de turmas por 
quantidade mínima de inscritos. Caso o inscrito não concorde com a data substituída, o mesmo terá seu 
valor restituído, desde que comunicado com antecedência de 10 (dez) dias antes da realização do evento; 

6. A AMASS se reserva o direito de alterar Conteúdo Programático e/ou Corpo Docente caso algum 
palestrante, por motivo fortuito, repentino ou força maior não possa comparecer ao evento, hipótese em 
que a AMASS garantirá a substituição do profissional e a aplicação do conteúdo por outro de igual 
graduação/especialização; 

7. A AMASS fornecerá o Certificado de Participação e/ou Conclusão do Curso com os dados do 
participante, se o mesmo concluir no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do conteúdo. O Certificado 
será disponibilizado de forma Digital com prazo máximo de 01 (um) dia útil a contar do término de 
realização do evento; 

8. Ao participar do evento, o Inscrito cede a AMASS – Administradora de Serviços em Saúde EIRELI, o 
direito de uso de sua imagem para divulgação do evento, podendo ser veículada por qualquer meio, físico 
ou digital, por tempo indeterminado e em locais de livre escolha, sem quaisquer ônus para as partes.  


