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ADM – 027 /2022 – 18/02/2022 

027/2022 
 
 

REGRAS PARA PARTICIPAR DOS CURSOS - 2022 
 

 
A programação dos cursos oferecidos pelo SIMESPI foi definida com apoio das empresas 
associadas que, por meio de uma pesquisa, indicaram os temas de acordo com suas necessidades 
em 2022.  
 
Para participar GRATUITAMENTE, a empresa deve ser associada, estar em dia com suas 
obrigações legais e estatutárias, sem qualquer tipo de pendência e ciente das determinações 
abaixo:  
 
INSCRIÇÕES: só serão feitas e confirmadas por e-mail. A pessoa que fizer a inscrição deverá dar 
conhecimento desse fato ao representante legal da empresa, que atua no SIMESPI;  
 
A realização do curso e as inscrições serão confirmadas 2 (dois) dias antes do início do curso. Esse 
é o limite que teremos para substituir o inscrito, em caso de justificativa de ausência.  
 
A empresa que inscrever um funcionário que se ausente do curso sem justificativa prévia fará a 
doação de 2 cestas básicas. O objetivo é evitar que profissionais na lista de espera sejam 
prejudicados.  
 
CERTIFICADO: Terá direito ao certificado o participante que tiver uma frequência mínima de 75% 
e deverá dar conhecimento ao representante legal da empresa, conforme determinação da 
diretoria do SIMESPI, a qual tomou por base disposições oriundas do Conselho Nacional de 
Educação.  
 
O SIMESPI não emitirá 2ª via do certificado, nem firmará qualquer declaração a fim de comprovar 
a presença do inscrito no curso, seja qual for o motivo.  
 
Para as palestras e workshops não serão emitidos certificados e nem fornecidas declarações de 
presença.  
 
As faltas poderão ser justificadas para fins de aprovação, mas não haverá reposição de aulas.  

BOLETIM INFORMATIVO 
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VAGAS POR TURMA: Para os cursos gratuitos, o SIMESPI limita a participação de 2 (dois) 
colaboradores por empresa associada. 
  
CANCELAMENTO: O SIMESPI reserva-se o direito de alterar as datas dos cursos por qualquer 
motivo devidamente justificado com antecedência.  
 
PROIBIÇÕES: É proibida a comercialização/divulgação de produtos e serviços em geral sem prévia 
autorização do SIMESPI e o consumo de comida ou bebida dentro das salas de aula e do 
auditório.  
 
O SIMESPI não se responsabiliza por quaisquer materiais ou objetos pessoais esquecidos em suas 
dependências, inclusive no estacionamento, durante e/ou após a realização do curso.  
 
USO DA IMAGEM: Ao inscrever-se no curso, palestra e/ou workshop, o aluno AUTORIZA, a título 
gratuito, o uso de sua imagem em todo e qualquer material utilizado em campanhas 
promocionais e/ou institucional do SIMESPI, inclusive redes sociais.  

 

 

Cordialmente, 
 

Euclides Libardi Baraldi 
Presidente 
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