
 
 
 

 
 

NOTA INFORMATIVA SOBRE ADIAMENTO DO COINCISA 2020 

 
Caros congressistas. 
 
Por meio desta, trazemos o embasamento jurídico que respalda nossas ações perante o 

adiamento do Congresso Internacional de Ciências da Saúde – COINCISA 2020. 
 
Conforme já publicado e veiculado no dia 17 de março de 2020, nos meios de 

comunicação habituais do evento, que são o seu próprio site e o seu perfil na rede social 
instagram, o referido evento que aconteceria no período de 30 de abril a 03 de maio deste ano, 
foi adiado para um novo período, a se realizar de 10 a 13 de outubro do mesmo ano, mantendo 
a íntegra de sua programação de minicursos, cronograma cultural e congresso científico de 
apresentação de trabalhos acadêmicos, cancelando apenas o curso de certificação em avaliação 
física, funcional e genética (24h/a) cujas inscrições foram devidamente restituídas, havendo 
algumas canceladas e outras substituídas, por opção dos próprios congressistas então inscritos 
neste curso distinto. 

 
Em comunicado oficial através de vídeo, na data acima mencionada, a diretora do 

COINCISA, Resfa Feitosa de Matos Filgueira, fez saber e tornou públicas todas as informações 
acima bem como deu orientações sobre os cuidados necessários para conter o avanço da 
pandemia do COVID-19 que vem nos atingindo. Da mesma forma, através de e-mail enviado 
para todos os congressistas, neste dia 26 de março de 2020, o diretor do COINCISA, Paulo 
Eduardo Carnaval Pereira da Rocha, fez chegar de forma individual a cada inscrito a mesma 
informação de adiamento, no intuito de garantir que não houvesse desinformação se, 
porventura, algum dos congressistas não tivesse acesso aos meios de comunicação do evento 
dentro do prazo viável. 

 
Considerando o acima exposto e visando tornar nossa comunicação a mais clara e 

transparente possível, seguimos nesta nota apresentando os instrumentos legais que respaldam 
todas as nossas ações perante este adiamento por força maior que estamos vivenciando. 

 
DA COMUNICAÇÃO DO ADIAMENTO 
 
É dever da organizadora do evento, na condição de FORNECEDORA/PRESTADORA DE SERVIÇO, 
tornar pública toda e qualquer informação relevante à prestação do serviço contratado pelo 
congressista. Essa publicação deve ser feita OBRIGATORIAMENTE pelos meios de comunicação 
habituais. Caso não seja feita a publicação nesses critérios mínimos, fica caraterizada omissão 
de informação relevante. 
 
 Tal publicação foi feita conforme critérios mínimos, tendo sido veiculado o comunicado oficial 
no site do evento (coincisa.com.br) e no seu perfil da rede social instagram (@coincisa), que são 
os dois meios de comunicação habituais e oficiais do COINCISA. 
 
DA PRÁTICA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO APÓS ADIAMENTO POR FORÇA MAIOR 
 
Ainda que por força maior, o adiamento do evento altera as condições anteriormente 
contratadas, dando ao congressista o direito de cancelamento com reembolso, conforme segue: 
 



CDC - Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem 
impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 
disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o 
consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: 
        I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; (não se aplica) 
        II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos; 
        III - o abatimento proporcional do preço. (não se aplica) 

 
DA PRÁTICA DE REEMBOLSO E DA DECADÊNCIA DESTE DIREITO 
 
Aos que porventura decidam não acolher a nova data do evento e optem pelo cancelamento e 
reembolso, a organização do evento o fará conforme orienta a mesma lei de defesa do 
consumidor. Contudo, tal direito decai conforme segue: 
 
CDC - SEÇÃO IV - Da Decadência e da Prescrição 
Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: 
        I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; 
        II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. (não se 
aplica) 
        § 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do 
término da execução dos serviços. 
        § 2° Obstam a decadência: 
        I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de 
produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma 
inequívoca; 
        II - (Vetado). 
        III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento. 
 

A organização do evento se coloca à disposição, através dos meios de contato oficiais 
dispostos no regulamento (site coincisa.com.br e whatsapp (88) 99928 6270) para atender todas 
as solicitações de cancelamento e reembolso, conforme condições previstas em lei, acima 
dispostas de forma inequívoca. 
 

Com isto, encerramos esta nota enfatizando a promoção dos cuidados para com a 
prevenção contra o COVID-19, que partem da higiene pessoal com lavagem e higienização das 
mãos sempre após cada contato superficial bem como o distanciamento interpessoal de no 
mínimo 1,5 metros, além do uso de máscara adequada (no mínimo de tecido relativamente 
grosso) sempre que precisar sair de sua residência. Acrescente a esses cuidados a utilização de 
antissépticos em produtos e equipamentos antes de introduzi-los em sua casa.  

 
Com o esforço em cooperar com a redução dos casos de coronavírus, bem como com a 

responsabilidade diante das ações desta diretoria frente o adiamento do COINCISA, reiteramos 
nosso compromisso com o correto e justo atendimento de nossos congressistas, que são os 
verdadeiros responsáveis pela existência e grandeza deste evento ímpar.  

 
Atenciosamente. 
 
Comissão de secretaria do COINCISA 2020. 
 
 

Juazeiro do Norte, Ceará – 26 de março de 2020 


