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FICHA DE INSCRIÇÃO
CURSO DE ACLS

Curso modular de um dia com livro novo e diretrizes atualizadas.

Nome Completo
E-mail (a confirmação será feita através de e-mail pelo setor de inscrições)
(
(

Telefones para contato
)
)

CPF

-

CRM ou COREN
-

Curso de ACLS
(

) Sábado – 15/09/2012

(

) Domingo – 16/09/2012

(

) Segunda – 17/09/2012

 As pré-inscrições nesse curso deverão ser confirmadas até 30 minutos antes do início do mesmo, no
estande onde será ministrado. Caso não seja confirmada, a inscrição será automaticamente
disponibilizada.
 Devido ao número limitado de vagas, favor numerar, no mínimo, 03 (três) opções na sua ordem de
preferência, utilizando o numeral: 1ª, 2ª e 3ª.
Importante: Este curso é formatado em um dia com autorização da AHA para alunos que já possuem
algum treinamento em emergência cardiovascular ou cardiologistas experientes. Somente poderão se
inscrever o congressista pré-inscrito no 67º Congresso.
A concessão de certificado dependerá da realização da prova, realizada no final do curso.
Nossas turmas são compostas por 28 alunos cada dia.
Poderão participar do curso: Médicos e estudantes de medicina no sexto ano. (declaração)
Após preenchimento, enviar via fax para (21) 3478-2770 ou e-mail: jcesar@cardiol.br
As turmas serão fechadas de acordo com a ordem de chegada dessa ficha de inscrição por fax, e-mail ou
correio aqui na SBC, tão logo seja efetuada a inscrição on line.
O valor do curso é de R$ 700,00. As inscrições são on line é somente acessar ao link abaixo.
https://www3.cardiol.br/inscricao/
Reembolso de Inscrição: Caso você já tenha efetuado sua inscrição e por algum motivo não possa
comparecer ao curso ACLS, solicitar o cancelamento da inscrição por escrito via correio, fax ou e-mail nas
seguintes condições:
 Somente o próprio participante poderá solicitar o reembolso do valor do curso.
 O reembolso será realizado diretamente em conta corrente do participante do curso.
 A inscrição é intransferível. Caso não possa comparecer observar a data de 24/08/12 para
reembolso.
OBS: SOMENTE SERÁ EFETIVADA A INSCRIÇÃO MEDIANTE A PRÉ-INSCRIÇÃO NO EVENTO.

