
Condições de inscrição 

Destinatários 

Tanto o VII Congresso Latino-Americano de Tradução e Interpretação quanto as oficinas 
prévias e posteriores ao congresso estão orientados a tradutores, estudantes e aos 
participantes em geral, exceto quando uma outra condição for expressamente estipulada. 
Em cada publicação será especificado a quem são dirigidos preferentemente e de que 
línguas se trata. Em todas as circunstâncias, o interessado terá o temário disponível para 
determinar se é do seu interesse e competência. Em caso de dúvidas, por favor escreva 
para informes@congresosctpcba.org.ar 

Encerramento da inscrição 

A inscrição para o Congresso se realizará em períodos de inscrição com taxas que irão 
em aumento a partir do início da inscrição. Cada período de inscrição finalizará nas 
datas publicadas sem exceção.   

A inscrição para as oficinas prévias e posteriores ao congresso encerrará 48 horas úteis 
antes da data de início (por exemplo, se começar em um dia sábado, a inscrição ficará 
aberta até a quarta-feira anterior inclusive), exceto quando esgotarem as vagas antes do 
encerramento ou se expressamente for estabelecida uma outra condição ou data de 
encerramento. O número de vagas varia de acordo com a oficina de que se tratar, razão 
pela qual sempre é recomendado fazer a inscrição com suficiente antecedência. 
Lembramos que em nenhum caso haverá reservas. 

Certificados de participação 

Para o Congresso, todos os participantes receberão um único diploma digital. O referido 
diploma demonstrará sua presença no Congresso na categoria correspondente: 
assistente, palestrante, orador destacado, convidado especial ou convidado de honra. O 
palestrante receberá só um diploma que evidencie sua condição, independentemente do 
número de apresentações que fizer. Somente os membros da CO e da CA de Palestras 
receberão um segundo diploma que evidencie sua participação na referida comissão.  

Para todas as oficinas prévias e posteriores ao congresso, o participante receberá um 
certificado digital. 

Todos os certificados têm um código QR através do qual poderá ser validada sua 
autenticidade. Os certificados que o CTPCBA pode emitir não são de aprovação, mas de 
assistência ou participação. 

Taxas 

A inscrição para o Congresso será realizada em diferentes períodos de inscrição com 
taxas que irão aumentando a partir da abertura da inscrição.   

As taxas das oficinas prévias e posteriores ao Congresso são descritas nas diferentes 
categorias. Poderá consultar a taxa pela internet, na publicação do nosso site.  Quando 
uma categoria não aparecer na inscrição do curso, significa que não está habilitado para 



essa categoria. Para o caso dos combos (combinações) de oficinas, a inscrição acarreta o 
compromisso de assistir a todas as oficinas que os integrem e são considerados uma 
atividade conjunta; portanto, não haverá reembolsos parciais em caso de não poder 
assistir a alguma das oficinas.  

Reembolsos 

Uma vez realizada a inscrição, somente serão reembolsados os valores pagos para os 
casos de força maior ou doença devidamente documentados que impeçam que o inscrito 
possa participar do Congresso ou da oficina. Nesses casos, o inscrito deverá enviar um 
e-mail para informes@congresosctpcba.org.ar, anexando o atestado médico ou a 
documentação comprovatória correspondente. Os pedidos somente serão aceitos se 
apresentados com a antecedência suficiente com respeito ao início da atividade.  

 

Métodos de inscrição 

A inscrição para o Congresso e para as oficinas prévias e posteriores sempre se faz 
juntamente com o pagamento da taxa. A inscrição não é pessoal e pode ser feita por um 
terceiro. O processo de inscrição para o Congresso pode se realizar através do site, na 
aba «VII Congreso/Inscripción». O processo de inscrição para as oficinas do Congresso 
pode se realizar através do site, na aba «VII Congreso/Talleres».  

Formas de pagamento 

As diferentes formas de pagamento das inscrições são descritas a seguir: 

— CARTÃO DE DÉBITO: o pagamento deve ser feito pela internet. 

— CARTÃO DE CRÉDITO: o pagamento pode ser feito online no site ou por e-mail 
com cartões de crédito Visa ou Mastercard. Se a inscrição for por e-mail, deverá 
preencher com letra clara o formulário de inscrição com os dados do cartão, assiná-lo e 
enviá-lo escaneado ou fotografado para informes@congresosctpcba.org.ar. O 
pagamento com cartão em parcelas será acrescido dos juros.   

— DEPÓSITO BANCÁRIO OU TRANSFERÊNCIA: o pagamento pode ser feito por 
depósito ou transferência na conta corrente do Colégio, no Banco Santander Río, 169-
011815/6, CBU n. º 0720169720000001181568, CUIT: 30-55745978-9. 

Muito importante: antes de fazer o depósito, deverá consultar com o Colégio se ainda 
há vagas para a atividade de seu interesse e o valor exato a ser depositado. O depósito 
deve ser feito estritamente antes do encerramento ou período de inscrição estabelecido. 
Uma vez feito, deverá enviar uma cópia do comprovante e o formulário de inscrição 
preenchido para informes@congresosctpcba.org.ar. 

Não será considerada válida a inscrição realizada fora do prazo estabelecido, ou 

quando não houver vagas para a atividade ou quando o depósito ou a transferência 

se realizarem sem anexar a cópia do comprovante ou do formulário de inscrição 

preenchido. Nestes casos, o valor pago será devolvido. 



Em todos os casos o inscrito receberá a nota fiscal por e-mail. Se precisar que a nota 
fiscal seja emitida a nome de uma empresa, deverá preencher o número de CUIT no 
espaço correspondente quando da inscrição online.  

A inscrição para o VII Congresso Latino-Americano de Tradução e Interpretação e para 
as oficinas prévias e posteriores implica o conhecimento e a aceitação destas condições 
e métodos de inscrição.   

Formulário de inscrição 

Se não fizer a inscrição através do site, poderá fazer uma inscrição diferida 
encaminhando o formulário de inscrição e pagando com cartão de crédito. O formulário 
deve ser obrigatoriamente assinado para que a inscrição seja válida.  

 


