FAQ
A – Sobre o Congresso:
1 – O que é 18º Congresso Internacional de Arbitragem do CBAr?
Trata-se de relevante evento anual, que reúne estudiosos e interessados no instituto da
arbitragem, possibilitando a interação entre acadêmicos, advogados, árbitros, peritos e
estudantes, vindos do Brasil e do exterior.
2 – Qual será o tema desse ano?
O tema será “Administração Pública e Arbitragem”, e se dividirá em seis painéis temáticos e seis
“workshops”, em palestras e debates que tangerão os diversos subtemas que se relacionam ao
assunto geral.
3 – Quando e onde acontece o 18º Congresso Internacional de Arbitragem?
O 18º Congresso Internacional de Arbitragem do CBAr será realizado em Brasília/DF, entre os
dias 22 a 24 de agosto de 2019.
4 – Qual será o local do evento em Brasília?
O evento ocorrerá no “Ballroom” do Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada. Endereço: SHTN Trecho
1 Conj. 1B - Asa Norte, Brasília - DF, 70800-200.
5 – Onde posso encontrar a programação completa do evento?
A programação está disponível no site congresso.cbar.org.br
B – Hospedagem:
6 – Onde posso me hospedar?
Como o evento ocorre no Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, possuímos uma parceria com o
hotel. Para usufruir do desconto, basta informar o código CBAr2019 no momento da reserva. O
desconto está sujeito a disponibilidade de quarto.
7 – Como entro em contato com o hotel?
O esclarecimento de dúvidas sobre a hospedagem e as reservas podem ser feitas pelo telefone
+55 (61) 3424-7018 ou e-mail: rtbsba.reservas@goldentulip.com.br.
8 – Existe um número mínimo de diárias para a reserva com desconto?
Sim, para usufruir do desconto, é necessário reservar no mínimo 2 diárias para o período de 22
a 24 de agosto de 2019. O desconto está sujeito a disponibilidade de quarto.

C – Inscrições:
9 – Como faço para me inscrever no 18º Congresso Internacional de Arbitragem do CBAr?
Para se inscrever bastar acessar: congresso.cbar.org.br
10 – Até quando posso me inscrever no Congresso?
As inscrições poderão ser realizadas até o dia 16 de agosto, mediante disponibilidade de
vagas.
11 – Como saber se sou associado ao CBAR e tenho direito ao desconto na inscrição?
Você pode consultar todas as empresas e pessoas físicas associadas ao CBAr no link:
cbar.org.br/site/. Caso tenha dúvida, entrar em contato com a organização do evento pelo email: congressocbar@cafundoeventos.com.br ou telefone + 55 (11) 2129-7444.
12 – Quais as formas de pagamento?
Boleto bancário: após finalizar a inscrição, o participante deverá efetuar o pagamento do boleto
em até 5 dias úteis. O boleto só estará disponível para pagamento 01 dia útil após emissão, se
emitido até às 17h, após este horário em 02 dias úteis. O pagamento será confirmado
automaticamente em 48 horas.
Cartão de Crédito via PayPal: o pagamento poderá ser parcelado em até 3x. sem juros.
Todos os pagamentos devem ser efetuados em real (BRL).
13 – Receberei alguma informação de que minha inscrição foi realizada?
Sim, após a confirmação de que seu pagamento foi efetuado, você receberá no e-mail cadastrado
a confirmação da inscrição, com o respectivo QR Code.
14 – É possível solicitar a troca de participante para o Congresso já inscrito no sistema?
Sim,
é
possível.
Para
essa
solicitação,
basta
enviar
um
e-mail
para
congressocbar@cafundoeventos.com.br, pedindo a substituição. Os pedidos para troca de
participantes somente serão atendidos com as solicitações enviadas até o dia 8 de agosto. Após
esta data, não será possível mais a troca.
15 – É possível pedir o cancelamento da inscrição?
Sim, a inscrição poderá ser cancelada pelo e-mail congressocbar@cafundoeventos.com.br. As
regras para o ressarcimento das inscrições são:
- Até dia 01 de junho de 2019 será ressarcido 70% do valor pago.
- A partir de 02 de junho a 31 de julho de 2019 será ressarcido 50% do valor pago.
- A partir de agosto de 2019 não haverá ressarcimento.
16 – Acabei de realizar a minha inscrição e percebi que preenchi uma informação errada.
Posso alterar?
Caso
precise
alterar
alguma
informação,
entre
em
contato:
congressocbar@cafundoeventos.com.br ou + 55 (11) 2129-7444.

17 – Vou receber um certificado por participar do Congresso?
Sim, as pessoas que se inscreverem e comparecerem ao evento receberão no e-mail cadastrado
o certificado de participação após o evento.

