
Política de cancelamento de cursos 
 
Cancelamento por iniciativa do participante: 
 
• O participante que optar pelo cancelamento do curso em até 7 dias após a efetivação da 
inscrição, terá direito à devolução de 100% do valor pago; 
 
• O participante que optar pelo cancelamento do curso em até 60 dias antes da data de 
início previsto para o curso e/ou evento terá direito à devolução de 90% do valor pago. Há 
uma retenção de 10% do valor total do curso e/ou evento para cobrir os custos e encargos 
administrativos; 
 
• O participante que optar pelo cancelamento do curso em até 30 dias antes da data de 
início previsto para o curso e/ou evento terá direito à devolução de 80% do valor pago. Há 
uma retenção de 20% do valor total do curso e/ou evento para cobrir os custos e encargos 
administrativos; 
 
• Ultrapassados os prazos acima não haverá restituição de valores por desistência, cabendo 
ao inscrito o direito de participar do curso ou evento ou ainda transferir sua inscrição a 
terceiro. As transferências para terceiro deverão ocorrer em até 7 dias da realização do 
evento e a organizadora deverá ser informada por e-mail enviado pelo participante com os 
dados do terceiro que fará uso de sua inscrição para cursos@dentalpress.com.br; 
 
• A restituição do valor pago acontecerá em até 30 (trinta) dias após a solicitação; 
 
• A desistência nos prazos acima deve ser formalizada pelo e-mail 
cursos@dentalpress.com.br. Caso o participante não se manifeste formalmente por e-mail, 
sua desistência ou ausência no curso/evento será caracterizada como abandono; 
 
• Ao fazer a inscrição o participante está anuindo aos valores da taxa inscrição para o 
evento, assim como os valores de restituição do mesmo, seguindo os prazos e regras do 
Código de Defesa do Consumidor, e os prazos e valores de estorno descritos acima. Os 
valores não estornados são configurados e trata-se de valores de despesas e 
compromissos assumidos pela organizadora para a realização do curso ou evento e que 
não são reembolsáveis. 
 
Cancelamento/adiamento do curso por parte da DENTAL PRESS 
 

● A DENTAL PRESS se reserva o direito de cancelar e/ou adiar a realização  
dos cursos, em até 7 (sete) dias antes da data prevista para cada curso.  

 
 

● Nesse caso, os inscritos poderão optar por assistir ao mesmo curso em nova data 
ou solicitar  a restituição integral dos pagamentos efetuados. Pagamentos realizados 
por meio de boleto, serão restituídos por meio deposito bancário e pagamentos 
realizados por meio de cartão de crédito mediante estorno. 

 


