
 

Página 1 de 1 
 

Av. Shishima Hifumi, 2911, Urbanova, São José dos Campos- SP - BRAZIL CEP: 12244-000 
contato@aerospacebrazilcertifications.com / Tel:  +55 (11) 996 022 661 

www.aerospacebrazilcertifications.com 
 

POLÍTICA DE DESCONTOS E FORMA DE PAGAMENTO 
 

1) Pré-inscrição antecipada 
Os interessados pré-inscritos até 45 dias antes da data do treinamento/evento fazem 
jus a desconto de 5% sobre o valor total do treinamento/evento. 

 
2) Pacote 

Os interessados pré-inscritos para um pacote completo de treinamento (interpretação 
da norma + formação de auditor interno) fazem jus a desconto de 5% sobre o valor 
total do treinamento. 

 
3) Grupos 

A partir da 2ª inscrição pela mesma empresa (mesmo CNPJ), oferecemos desconto de 
5% (cinco por cento) e a partir da 4ª inscrição oferecemos 10% (dez por cento). 
 

4) Associados ao Parque Tecnológico de São José dos Campos 
Pessoas Jurídicas associadas ao Parque Tecnológico de São José dos Campos terão 
direito a desconto de 12% sobre o valor total do treinamento/evento. 
 

5) Cumulatividade 
A condição de desconto “1” acima poderá ser acumulada com a condição “2” OU com 
a condição “3”. 
A condição “4” não é cumulativa com nenhuma outra. 

 
6) Validade 

Todas as condições de desconto acima são válidas para pagamento/quitação do Valor 
Total até 72 horas antes do início do treinamento/evento. 
Pagamentos/quitações efetuadas em prazo inferior a 72 horas antes do início do 
treinamento/evento ou aqueles em que o parcelamento extrapole o inicio do 
treinamento/evento não dão direito a descontos. 

 
7) Forma de Pagamento 

Todos os treinamentos/eventos podem ser parcelados em até 03 vezes, observada a 
condição “6” acima para os descontos. Neste caso os vencimentos das parcelas 
seguintes a da inscrição terão intervalo de 30 dias corridos. 
Para garantir sua pré-inscrição o interessado deverá efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição. Após a efetivação do pagamento da taxa de inscrição o interessado será 
considerado pré-inscrito. 
Todos os pagamentos serão efetuados através de boleto bancário com vencimento 
para 15 dias da data de emissão. 
Os boletos bancários serão enviados no mesmo dia da emissão para o e-mail 
cadastrado no momento da pré-inscrição. No caso de Pessoa Jurídica será 
responsabilidade exclusiva do interessado enviar o boleto para a área financeira de sua 
empresa. 
Os boletos serão emitidos dentro de 15 dias da pré-inscrição. É responsabilidade do 
interessado pré-inscrito monitorar o recebimento do boleto e, caso isso não ocorra, 
entrar em contato com contato@aerospacebrazilcertifications.com e solicitar novo 
boleto. 
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