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congresso-brasil2022@fi-willems.org

  CONTATO & INFORMAÇÕES PESSOAIS

CONGRESSO INTERNACIONAL WILLEMS® 
Salvador-Bahia / Brasil
 de 25 a 29 de julho de 2022

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
+ Condições (pagamento e cancelamento)

Formulário a ser enviado para: congresso-brasil2022@fi-willems.orgPrazo de inscrição: 20 de julho de 2022

Data de nascimento

B3/ Regência coral - avançado
B4/ Técnica vocal para adultos

Carteira de identidade 
RG / Passaporte…

  INSCRIÇÃO PARA AS OFICINAS

- Atividade(s) 
profissional(is)
- Instrumento(s) tocado(s)

*  - Assinale sua  escolha preferencial (n°1) para oficina A/B/C + sua  segunda escolha (n°2) para oficina A/B/C (caso sua escolha 
   para oficina n°1 esteja completa)
   - As inscrições para as oficinas A/B/C serão processadas por ordem de chegada das inscrições e dentro dos limites dos lugares  
   disponíveis
   - Exemplo: A1/B4/C3 ou A2/B1/C4 ... exceto A2/B2 e A4/B4 (mesmo conteúdo)

A1/ Prática do 1° e 2° graus Willems®

A3/ Regência coral - iniciação
A4/ Técnica vocal para adultos

OFICINA B * B1 B2 B3 B4
B1/ O início da leitura e o instrumento
B2/ A presença corporal do músico

A2/ A presença corporal do músicoOFICINA A * A1 A2 A3 A4

C1/ Improvisação rítmica, melódica e harmônica
C2/ A vocalidade das crianças
C3/ Improvisação e harmonia no coro
C4/ Técnica vocal para adolescentes

CANTAR: PRÁTICA CORAL
assinale sua tessitura

OFICINA C * C1 C2 C3 C4



R$ 550

R$ 625

R$ 700

R$ 750

R$ 312,50 R$ 350 R$ 350

30/06/2022 Na inscrição 30/06/2022

R$ 183

31/05/2022

Tel: +33 (0)6.18.16.54.38

Correio: contact@fi-willems.org

Website: www.fi-willems.org

 ASSINATURA

- Em caso de cancelamento até 8 dias antes do congresso, uma quantia fixa de R$ 275 será retida para compensação.

- Em caso de retirada menos de 8 dias antes do início do congresso, não será possível qualquer reembolso; a taxa total permanece

devida.

- En caso de retirada par força maior e mediante apresentação de prova, apenas um montante fixo de R$ 135 será retido para

compensação.

  CONDIÇÕES PARA O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO

  MÉTODOS DE PAGAMENTO

Transferência PayPal

DATA

Virement SWIFT

Pagamento seguro por transferência bancária internacional
Uma transferência SWIFT é uma transferência de dinheiro entre 2 bancos feita através do sistema de mensagens financeiras 
da empresa SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). É possível enviar dinheiro por SWIFT em 
qualquer parte do mundo, de seu espaço bancário online ou em sua agência bancária (com taxas de transferência variando de 
acordo com o banco).

https://www.paypal.com/paypalme/FIWillems?locale.x=fr_FR

2 vezes

R$ 183

30/06/2022

35 vagas de 1 a 15 de maio / R$ 625
2 pagamentos mensais de R$ 312,50

 1° parcela na inscrição, em seguida segunda 
parcela ao mais tardar em 30 de junho

  TARIFAS DE INSCRIÇÃO   
 não incluídas: transporte, acomodação e refeições / tarifas não sujeitas a IVA (IVA não aplicável, artigo 293B do código fiscal geral)

  PRAZOS DE PAGAMENTO E MODALIDADES

1 vez

3 vezes

Tarifa 1 - 50 vagas de 1 a 30 de abril de 2022 (-25%)

Tarifa 4 - 50 vagas de 1 de junho a 20 de julho de 2022 (preço total)

R$ ……...…………….....

Tarifa 2 - 35 vagas de 1 a 15 de maio de 2022 (-20%)

Tarifa 3 - 25 vagas de 16 a 31 de maio de 2022 (-10%)

Total a ser pago

pagamento integral na inscrição / montante determinado de acordo com a data de inscrição
veja lista de tarifas acima

50 vagas de 1 a 30 de abril / R$ 550
3 pagamentos mensais de R$ 184 / R$ 183 / R$ 183
1 a parcela na inscrição, em seguida, as 2 seguintes ao mais tardar em 31 de maio e 30 de junho

25 vagas de 16 a 31 de maio / R$ 700
 2 pagamentos mensais de R$ 350

 1° parcela na inscrição, em seguida segunda 
parcela ao mais tardar em 30 de junho

R$ 184

Na inscrição

R$ 312,50

Na inscrição
2 vezes

Para apoiar o Congresso, é possível escolher a tarifa 4 a partir de 1 de abril e pagar em várias parcelas. => consulte o secretariado

46 rue Bugeaud - F - 69006 LYON - FRANÇA

administração central
Fédération Internationale Willems® Para preencher o formulário de inscrição on-line e

enviá-lo assinado eletricamente, recomendamos que
você instale as

APE N° 8559B / SIRET N° 327 237 566 00077
Associação registrada na Prefeitura de Rhône - França - sob N° W691063767 

Organização de educação continuada N° 82 69 12756 69  (Este registro não é equivalente à aprovação do Estado.) modificações reservadas     2/2

Na inscrição

R$ ……...…………

https://www.paypal.com/paypalme/FIWillems?locale.x=fr_FR
https://www.dropbox.com/s/lc60s5c9e8okssi/IBAN%20FIW.pdf?dl=0
https://get.adobe.com/br/reader/
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