
Regulamento - Seminário KPMG -  Atualização IFRS e CPCs 
 

Este regulamento se refere à sexta edição do Seminário KPMG - Atualização IFRS e CPCs. 
 
INVESTIMENTO  
R$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais)  
Este valor é líquido de impostos. A esse valor serão acrescentados os devidos impostos que 
serão incluídos na nota fiscal. Estima-se que o valor bruto será de aproximadamente R$ 
1.800,00, valor que dependerá da localidade e da situação fiscal da entidade/pessoa física 
faturada. 
  
O preço inclui: a participação de 1 (um) participante em uma das datas e localidades 
disponíveis na página de inscrição e escolhidas previamente pelo participante, todo o material 
didático, coffee-breaks, almoço, estacionamento e certificado de conclusão (desde que o 
participante tenha cumprido a carga horária e assinado a lista de presença). O certificado 
concederá 8 créditos de Educação Profissional Continuada (EPC) visando o atendimento do 
profissional a norma NBC PG 12. 
 
FORMA DE PAGAMENTO  
Boleto bancário.  
 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
Somente terão acesso ao seminário os interessados que realizem a inscrição online, efetivem 
o pagamento da taxa de inscrição e apresentem o comprovante de pagamento.  
 
Em nenhuma hipótese será aceita a participação de interessados que não estejam 
devidamente inscritos e/ou que não tenham realizado o pagamento da taxa de Inscrição.  
 
As vagas são limitadas. A inscrição estará sujeita à disponibilidade de vagas.  
 
INSCRIÇÃO ONLINE  
O participante deve preencher a ficha de inscrição disponível na página da KPMG. 
O boleto para pagamento será gerado ao finalizar a inscrição. 
A nota fiscal será enviada ao e-mail informado na ficha de inscrição após a realização do 
seminário.  
 
POLÍTICA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO  
Os pedidos de cancelamento de inscrição devem ser enviados para o e-mail br-
fmseminariodpp@kpmg.com.br até 15 (quinze) dias antes da data de realização do seminário 
para o qual a inscrição foi realizada.  
 
Caso o inscrito cancele sua inscrição até 15 (quinze) dias da data da realização do seminário 
para o qual a inscrição foi realizada, este terá o direito ao reembolso de 100% (cem por cento) 
do valor da taxa de inscrição, que ocorrerá até 15 (quinze) dias após a data do seminário. Não 
serão aceitos pedidos de reembolso após o prazo acima estipulado, sendo a taxa de inscrição 
retida na sua totalidade. Também não haverá reembolso se o participante não comparecer ao 
seminário.  
 
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO  
Os certificados serão enviados após a realização do seminário para o e-mail de contato 
informado na ficha de inscrição.  
 
Somente os participantes que cumprirem a carga horária do treinamento de 8 (oito) horas 
receberão os certificados.  
 
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS  
Dúvidas relativas ao seminário deverão ser encaminhadas para o e-mail br-
fmseminariodpp@kpmg.com.br 
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