
Regulamento 

  

Regulamento Microchip MASTERs Brasil 2019 
O Evento O MASTERs Brasil 2019 é a 24ª edição do congresso técnico da 
Microchip Technology no país, tem por objetivo desenvolver conceitos e 
viabilizar tecnologia para o fortalecimento da indústria brasileira,e acontecerá 
no dia 22 de outubro de 2019, das 7h30 às 17h, no São Paulo Center. O 
evento contará com 12 workshops teóricos (palestras), 5 workshops práticos de 
3 horas (hands-on) e 1 workshop prático de 6 horas (hands-on). 
O público-alvo do Masters Brasil é composto por pessoas que buscam 
inovações tecnológicas e suas utilizações em sistemas eletrônicos. Há também 
usuários e conhecedores das linhas de produtos Microchip, que possuem 
interesse em se aprofundar e conhecer as novas tecnologias. Esse público é 
constituído principalmente por desenvolvedores, técnicos, engenheiros de 
software e hardware, estudantes, professores, diretores, CEO’s, gerentes de 
engenharia e/ou compras. 
  

1. Regras de Participação 

Para participar do evento é preciso ter idade superior a 18 anos, informar os 
dados necessários para inscrição (nome, CPF ou CNPJ, telefone fixo, celular, 
e-mail, endereço, empresa, cargo, etc.), quais workshops irá participar, 
escolher método de pagamento e realizar o mesmo no prazo estabelecido no 
momento final da compra. 
  

2. Regras de Inscrição 

Para realizar a sua inscrição é mandatório a escolha da categoria: 

 Inscrição e participação em 4 workshops teóricos (palestras) durante o evento 
= R$180 (primeiro lote até 31/08), R$190 (segundo lote até 30/09), e R$200 
(terceiro lote até 18/10); 

 Inscrição para participar de 2 workshops teóricos (palestras) e 1 workshop 
prático (hands-on) de 3 horas (1/2 day) = R$520 (primeiro lote até 31/08), 
R$530 (segundo lote até 30/09), e R$540 (terceiro lote até 18/10); 

 Inscrição e participação de 2 workshops práticos (hands-on) de 3 horas (1/2 
day) cada = R$810 (primeiro lote até 31/08), R$820 (segundo lote até 30/09), e 
R$830 (terceiro lote até 18/10); 

 Inscrição e participação em 1 workshop prático (hands-on) de 6 horas (full 
day) = R$810 (primeiro lote até 31/08), R$820 (segundo lote até 30/09), e 
R$830 (terceiro lote até 18/10). 
 
Por se tratar de um evento técnico profissionalizante, não existe meia entrada 
para estudantes e idosos. 
  

3. Cancelamento e Devolução do Valor 

Após a realização do pagamento, só haverá devolução do valor nos casos que 
a desistência ocorra em até 7 dias úteis, após esse período, só será possível 
passar a inscrição (já paga) para o nome de outra pessoa. 
  

4. Local e Estacionamento 

O evento acontecerá no espaço São Paulo Center (pisos 2 e 3), localizado na 
Avenida Lineu de Paula Machado, 1080/1100 – Cidade Jardim, São Paulo – 



SP, CEP: 05601-001 (em frente às tribunas especiais do Jockey Club). O local 
possui estacionamento com valet por R$35,00 por até 10 horas, acima desse 
período, o valor é R$45,00. O participante deve pagar o estacionamento 
diretamente com os manobristas do local. 
  

5. Credenciamento 

O credenciamento do Microchip MASTERs Brasil 2019 começa às 7h30 do dia 
22/10/2019. É preciso apresentar na mesa de credenciamento o comprovante 
de inscrição enviado por e-mail no momento da compra. O participante 
receberá seu crachá com nome e um kit didático; após o credenciamento, a 
equipe do evento orientará o participante quanto à localização da sala correta. 
  

6. Alimentação 

A inscrição dá ao participante o direito de participar de todos os momentos 
dedicados à alimentação no evento, sendo por ordem: 

 7h30 às 8h15 – Welcome coffee na sala de abertura do evento; 

 10h30 às 11h – Coffee break realizado em salas do 2º piso (equivalente ao 
térreo) do São Paulo Center; 

 12h30 às 13h30 – Almoço realizado em salas do 2º piso (equivalente ao 
térreo) do São Paulo Center; 

 15h às 15h30 - Coffee break realizado em salas do 2º piso (equivalente ao 
térreo) do São Paulo Center. 
  

7. Apresentações 

O evento contará com 17 workshops (sendo 12 teóricos e 5 práticos) e durante 
a realização de cada um, não é permitido gravar em vídeo ou áudio as 
apresentações dos palestrantes. Durante a realização dos workshops, haverá a 
presença de um fotógrafo oficial da organização, e suas fotos serão publicadas 
após o evento, no site www.mastersbrasil.com.br. Ao aceitar esse termo, você 
concorda com a utilização posterior de fotos em que possa aparecer no evento, 
em divulgação realizada pela Artimar e/ou Microchip. Os arquivos das 
apresentações serão disponibilizados aos participantes após o evento (exceto 
informações de caráter confidencial), e o envio será feito pela organização do 
MASTERs Brasil. 
  

8. Certificado de Participação e Avaliação do Evento 

Cada participante receberá um certificado digital, referente às 8h30min de 
participação no 24º Congresso Técnico Microchip MASTERs Brasil, e o 
recebimento dele será atrelado à conclusão da avaliação do evento. 
  

9. Nota fiscal 

A nota fiscal será emitida (conforme solicitação) pela empresa organizadora do 
evento, a Aplicações Eletrônicas Artimar Ltda., com o número de CPF ou CNPJ 
informado no momento da inscrição. O envio da nota acontecerá em até 15 
dias após confirmação de pagamento na plataforma Ticket Agora. 
  

10. Dúvidas 

As dúvidas sobre o processo de inscrição (erros, etc.) e forma de pagamento 
(vencimento de boleto, etc.) serão respondidas pelo SAC da Ticket Agora, 
através número (11) 3588-0326, de segunda à sexta-feira (exceto feriados), 

http://www.mastersbrasil.com.br/


das 8h às 18h. Já as dúvidas sobre o conteúdo do evento (workshops e 
palestrantes), localização, nota fiscal, sobre a Microchip e a Artimar e assuntos 
não citados acima, serão respondidas pelo e-
mail microchipmasters@artimar.com.br, pelo telefone (11) 3231-0277 e 
Whatsapp (11) 99500-2057. 
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