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TERMOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 

 
Congressistas do 23º Congresso Brasileiro de Psicodrama estejam cientes das 

informações abaixo:  
 
 

I. DIREITOS DOS CONGRESSISTAS 
 

• Congregar a um ambiente amistoso e respeitoso, para discutir as 

diversidades, estimulando o intercâmbio de ideias e propostas neste mundo 

em rede; 

• Interagir com profissionais das áreas da Saúde, Educação, Comunidade/ 

Social, Empresas/Instituições; 

• Direito de submeter seu trabalho à avaliação, para participar da grade 

científica; 

• Acessar a venda de livros da Editora Ágora, com valores especiais para os 

inscritos. É vedado aos congressistas o comércio de qualquer natureza nas 

dependências do Congresso; 

• A comissão organizadora reserva-se o direito de oferecer um dia livre durante 

a grade do evento com sugestões de programação turística pela cidade de 

São Paulo, para quem se interessar, com custos de responsabilidade de cada 

participante; 

• Receber Certificado de Participação e/ou apresentação de trabalho ao final do 

evento (em casos aplicáveis), sendo estes emitidos virtualmente. 

• A Comissão Organizadora e Científica tem liberdade para selecionar as 

atividades que serão disponibilizadas tanto na grade virtual quanto na 

presencial.  

• As atividades presenciais serão exclusivas à opção adotada pelos participantes 

no ato da inscrição, respeitada as condições estabelecidas no regulamento, 

pela limitação de vagas devido ao atual quadro epidemiológico. 

• Todos os congressistas terão acesso aos materiais que forem gravados 

durante o congresso virtual por 6 meses após o término do evento. 

• Todos os trabalhos apresentados no Congresso presencial não serão 

gravados. 

• Todos os trabalhos apresentados no Congresso virtual serão gravados. Exceto 

os trabalhos de Vivências. 

 

 

 

II. Direitos previstos na escolha de participação PRESENCIAL 

 
• Participar das atividades presenciais do Congresso e virtualmente do Pré-

Congresso, plenárias e Pós-Congresso; 

• Participar presencialmente da abertura, e demais atividades a serem 

promovidas no espaço físico do evento; 

 
III. Direitos previstos na escolha de participação VIRTUAL 
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• Participar das atividades exclusivamente virtuais segundo a grade de 

atividades proposta, que é composta por: Pré-Congresso; Congresso; Pós-

Congresso; 

• Participar virtualmente da abertura, plenárias e demais atividades a serem 

promovidas no espaço virtual do evento; 

 

 

IV. DA REALIZAÇÃO DO EVENTO PRESENCIAL  
Caso tenhamos que suspender ou alterar as atividades presenciais, por força maior, 

todos os inscritos participarão de forma virtual.  

 

 
V. Privacidade 

 
Seus dados de contato serão utilizados para compilar a lista de participantes, que 

poderá ser utilizada para: 

 

• Cadastro na base de dados de relacionamento com clientes da FEBRAP, para fins 

de organização e divulgação de produtos do Evento; 

 

• Envio de e-mail de marketing aos participantes, com o objetivo de apresentação de 

informações importantes sobre o evento.  

 

 
VI. Fotografia e Gravação 

 
Ao participar do 23º Congresso Brasileiro de Psicodrama, você estará sujeito a 

filmagem e/ou fotografia, o que autoriza e concede à FEBRAP, irrevogavelmente, o 

direito de: 

 

• Gravar e/ou registrar foto e voz com o emprego de recursos de fotografia e 

filmagem para produção mídia audiovisual, bem como empregar a identificação de 

seu nome e outras informações sobre a sua pessoa enquanto participante deste 

evento, para a produção da mídia em questão; 

 

• Editar o registro em uma galeria de fotos/ webinar (que pode incluir outras 

gravações e materiais). 

 
VII. Aviso Legal 

 

No momento da sua inscrição, a FEBRAP assegura que forneceu as informações mais 

recentes disponíveis sobre os termos e condições de participação no Evento.  

 

Todo o material apresentado durante o Congresso é de responsabilidade do autor. 

 

A FEBRAP e a comissão organizadora do 23º Congresso Brasileiro de Psicodrama não 

serão responsáveis por quaisquer perdas, danos, reclamações ou despesas 

decorrentes ou referentes a condutas e comportamentos de terceiros (seja 

palestrante ou participante), ou ainda informações por eles prestados antes, durante 

ou depois do Evento, em todo e qualquer formato e plataforma, a qualquer tempo. 
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