
AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS 

para 

HIV2020: A comunidade reivindica uma resposta global 

Junte-se a nós na Cidade do México, de 5 a 7 de julho de 2020, para uma emocionante reunião de 

líderes comunitários de todo o mundo que trabalham pela saúde sexual e pelos direitos humanos de 

todos. 

A HIV2020 visa proporcionar um espaço seguro e amigável para uma troca equitativa de 

informações, conhecimentos, experiências e especialidades, garantindo que diversas vozes sejam 

ouvidas e consideradas. A conferência será liderada por representantes de populações-chave, além 

de ser interdisciplinar e sexo afirmativa, e se concentrará em uma ampla gama de temas, incluindo 

respostas comunitárias ao HIV, cobertura universal de saúde, descriminalização e muito mais! 

Antes de concluir sua inscrição, leia as informações abaixo 

INSCRIÇÃO 

As inscrições para participar da HIV2020 devem ser enviadas através do formulário de inscrição on-

line. O envio de um formulário de inscrição preenchido não garante a sua participação. As inscrições 

serão revisadas pelos organizadores em relação a vários princípios e critérios de equilíbrio, incluindo 

cotas para orientar a representação eqüitativa entre populações-chave. As inscrições serão revisadas 

de forma contínua e podem ser colocadas em lista de espera a fim de garantir o envolvimento total 

de diversas comunidades. 

A taxa de inscrição para participar da conferência de três dias é de USD 500 para participantes com 

30 anos ou mais. Participantes com 29 anos ou menos serão cobrados US $ 180. As inscrições serão 

encerradas no dia 30 de Junho de 2020 ou quando o número máximo de participants for atingido 

O registro para a Conferência HIV2020 não é confirmado até o recebimento do pagamento. 

O formulário de inscrição solicita que informações pessoais sejam fornecidas. Isso é para ajudar os 

organizadores a garantir uma representação equitativa de várias comunidades. Veja também a 

Política de Privacidade. 

Os participantes devem ter pelo menos 18 anos de idade para se registrar na HIV2020. Os 

participantes menores de 18 anos devem estar acompanhados por uma pessoa de 18 anos ou mais. 

Os menores de 17 anos podem solicitar um formulário de consentimento por e-mail, que deve ser 

preenchido pelos pais, responsável ou representante legal correspondente e devolvido aos 

organizadores. Após a aprovação dos organizadores, o registro on-line pode ser concluído incluindo 

os detalhes do participante menor de 18 anos e do seu acompanhante. 

Os organizadores podem determinar, revisar e aplicar critérios para avaliar a elegibilidade e a 

integridade das inscrições enviadas. Se a capacidade máxima de participantes for atingida, os 

organizadores da conferência se reservam o direito de recusar inscrições adicionais. 

 

 

https://www.dropbox.com/s/jgxiwjohnjg3pt0/190928%20HIV2020%20%7C%20Terms%20%26%20Conditions.pdf?dl=0


BOLSAS DE ESTUDO 

Nossas comunidades são fundamentais para a conferência. Bolsas de estudos parciais e integrais 

estão disponíveis para garantir equilíbrio na participação de populações-chave. O prazo para 

solicitação de bolsas encerra-se dia 31 de Janeiro de 2020! Indique o apoio financeiro necessário 

para participar da HIV2020 em seu registro. Os candidatos a bolsas de estudo são incentivados a 

arrecadar fundos para cobrir parte do custo de participação na HIV2020. 

Para contribuir com os esforços de arrecadação de fundos para as bolsas comunitárias visite 

www.hiv2020.org/donate  ou entre em contato com os organizadores. 

INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS E ALTERAÇÕES 

Aceitaremos apenas uma inscrição para um participante. O endereço de email fornecido será 

vinculado à inscrição desse indivíduo e não pode ser usado como parte de outra inscrição. 

Depois que uma uma inscrição é enviada, qualquer informação adicional, correção ou outra 

alteração deve ser solicitada por e-mail: Solicitar alteração de informações pessoais. Não é possível 

fazer alterações enviando uma segundo inscrição. Inscrições duplicadas podem causar o 

cancelamento dos dois pedidos. 

PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

Depois que sua inscrição for aceita, serão fornecidas informações sobre o pagamento da taxa de 

inscrição. Os pagamentos podem ser feitos por transferência bancária eletrônica, cartão de crédito 

ou PayPal; cheques pessoais, corporativos e bancários não são aceitos. Os organizadores não podem 

ser responsabilizados por quaisquer pagamentos a contas que não sejam a conta bancária da 

HIV2020, cujas informações serão fornecidas nas instruções de pagamento. 

A inscrição para a Conferência HIV2020 não é confirmada até o recebimento do pagamento. Os 

participantes do HIV2020 devem poder fornecer comprovante de pagamento ou de recebimento de 

bolsa de estudos para obter acesso ao local da conferência HIV2020. Se o pagamento total não for 

recebido até o prazo final declarado na sua confirmação, a inscrição será cancelado. 

A HIV2020 oferece um tipo de inscrição. Todas as inscrições, incluindo aquelas de membros da 

comunidade, representantes da mídia, acadêmicos, profissionais de saúde e outros profissionais de 

qualquer país, devem ser enviadas usando o formulário de inscrição on-line e detem os mesmos 

direitos e obrigações relacionados a inscrição e participação na HIV2020. 

APOIO PARA VISTO 

Os organizadores dA HIV2020 fornecerão informações para apoiar os participantes que precisam de 

visto para viajar ao México. Cartas de convite serão fornecidas a qualquer participante que precisar 

de uma. 

Se o pedido de visto de um participante não foi bem-sucedido ou se o visto for recusado enquanto a 

taxa de inscrição foi paga, a taxa de registro (menos uma taxa de administração) pode ser 

reembolsada após a conferência, mediante a prova de que (1) o pedido de visto - incluindo as 

nomeações necessárias como parte do processo de solicitação - foi feito antes de 1 de maio de 2020 

e  de que (2) todos os documentos relevantes foram enviados de acordo com os requisitos de 

solicitação de visto e com as orientações fornecidas pelos organizadores. 

http://www.hiv2020.org/donate
mailto:registration@hiv2020.org?subject=Hello!
mailto:registration@hiv2020.org?subject=I'd%20like%20to%20change%20my%20personal%20details


RESUMO DOS TERMOS E DO CONTRATO 

Ao enviar a inscrição para a conferência HIV 2020, os inscritos declaram ter lido e concordado com 

os Termos e Condições e com a Política de Privacidade. 

A inscrição requer que informações pessoais sejam fornecidas. Essas informações são solicitadas 

com o objetivo de facilitar a tomada de decisões e outros processos para garantir uma 

representação equitativa das várias comunidades, regiões geográficas e grupos etários. A Política de 

Privacidade da HIV2020 descreve como os detalhes pessoais serão geridos, de acordo com os 

requisitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE. 

Os organizadores da HIV2020 garantirão que os dados sejam processados em conformidade com o 

Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE. As informações pessoais fornecidas são necessárias 

para organizar a conferência HIV2020, na qual os inscritos solicitam sua participação, para analisar 

tais solicitações, revisar pedidos de apoio financeiro para permitir a participação na HIV2020, gerar 

pedidos de compra e pedidos de pagamento, confirmar a inscrição por e-mail, gerar os crachás dos 

participantes e permitir a alteração de inscrições (se necessário). 

Os dados também podem ser processados pelos organizadores por seu interesse legítimo: promover 

atividades informando sobre a conferência, mostrar ofertas de parceiros e patrocinadores, obter 

análises sobre a HIV2020, criar oportunidades de networking ao incluir seu nome e organização na 

lista de participantes. Você tem o direito de recusar permissão para que seus dados sejam usados 

para qualquer uma dessas operações de processamento de dados. Consulte a Política de Privacidade 

para obter mais informações sobre como os dados pessoais são processados, protegidos e como 

solicitar que as informações pessoais sejam removidas ou não incluídas para fins específicos. 

Esta informação pode ser atualizada entre agora e a conferência. 
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