2022

42ª

EDIÇÃO

CONBRAI2022
CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA

Atuação da Auditoria na evolução
do gerenciamento de dados
11 a 13 de setembro

Regulamento Geral

REGULAMENTO GERAL CONBRAI 2022

O INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL (“IIA BRASIL”), visando
promover descontos nas inscrições de seus associados para participação do
CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA (“CONBRAI”), a ser realizado de 11 a 13 de
setembro de 2022, institui o presente Regulamento:

I. Serão concedidos descontos e cortesias sobre o valor do ingresso individual do
lote vigente para os seguintes profissionais listados abaixo, desde que não estejam
vinculados a qualquer grupo de participantes de outras empresas:
Descontos:

Profissionais/cargos:
• Presidente e CEO do The IIA

Desconto 100%

• Presidente da FLAI
• Membros do Conselho Administrativo do IIA Brasil
• Membros da Diretoria Executiva do IIA Brasil

Desconto de 20%

• Membros do Comitê do IIA Brasil
• Presidentes de Institutos associados ao The IIA
• Instrutores com contratos ativos junto ao IIA Brasil

Desconto de 15%

• Ex-Diretor Executivo e Ex-Conselheiro (Biênio anterior)
• Membros do Conselho Administrativo e Diretoria Executiva
de Institutos associados ao The IIA.

II. Os interessados deverão entrar em contato com o IIA Brasil pelo e-mail eventos@
iiabrasil.org.br para obter o cupom de desconto.
Os pagamentos poderão ser efetuados com cartão de crédito, depósito identificado,
transferência bancária e nota de empenho (esta última em caso de empresa pública).
III. Os descontos não são cumulativos com outras promoções e serão aplicados ao valor
do lote vigente.
IV. O código de desconto é pessoal e intransferível.
V. A inscrição contempla os seguintes benefícios:

VI. Política de Cancelamento
• Pedidos de desistência, cancelamento de inscrição ou substituição de participantes
devem ser solicitados por e-mail com, no mínimo, 15 dias úteis de antecedência do
evento. Após esse prazo, tais solicitações não serão aceitas.
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• Certificado de participação de conteúdo técnico (16 créditos de CPE).
• Participação em todas as palestras das plenárias e as palestras simultâneas
(distribuídas por temas variados e condicionadas à escolha do participante).
• Download das palestras autorizadas.
• Brindes.

• Para solicitação de desistência e/ou cancelamento de inscrições pagas, serão
reembolsados 30% do valor em até 15 dias úteis, a partir da data de comunicação
formal da desistência, respeitando o prazo descrito no item acima.
• Serão aceitas substituições de participantes SOMENTE quando:
• O participante substituto for associado ao IIA Brasil e estiver com a associação
vigente no período de realização do evento;
• Caso o participante substituto não seja associado ao Instituto, deverá realizar o
pagamento da taxa para que sua inscrição seja efetivada.
• Não haverá devolução da taxa de associação já paga em caso de desistência,
cancelamento ou substituição de participante.
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• Informamos que essa política é válida exclusivamente para o Congresso Brasileiro de
Auditoria Interna (Conbrai).

