
 

 
 

ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO 2020  
20, 21 e 22 de março no Centro de Eventos do Pantanal  

 

 

PERGUNTAS FREQUENTES 

 

1. Na hora da inscrição, posso me inscrever para um Workshop e no dia do 
evento mudar, ir para outro Ministério? 

Não. As vagas para os workshops são limitadas, de acordo com o número de inscritos e 
espaço disponível para a formação específica. Em 2020, haverá um controle para 
entrada dos participantes no Workshop, conforme o inscrito optou no ato da inscrição. 
É muito importante que o participante respeite o cumprimento dessa medida, evitando 
assim a superlotação do local dos workshops, entre outros problemas. 
  

2. Até quando posso me inscrever no EEF 2020? 
As inscrições para o EEF devem ser feitas até o dia 10 de março de 2020, data de 
encerramento do último lote. Entretanto, as vagas são limitadas e, caso o limite seja 
alcançado antes da data final, as inscrições serão encerradas. 
É preciso estar atento ao portal da RCC MATO GROSSO, pois este é o único meio de 
comunicação oficial que será utilizado pela RCC MT para informar sobre o andamento 
das inscrições. 
  

3. Por que as inscrições estão sendo divididas em lotes? 
A divisão das inscrições por lote tem o único objetivo de organizar e garantir que todos 
os que pretendem participar do evento, possam fazer as suas inscrições. Cada lote tem 
um período de vigência. Quando o participante faz o registro no site no período de um 
lote, ele tem até a data de vencimento do boleto para confirmar a inscrição, ou seja, 
efetuar o pagamento. Caso ele não o faça, depois de vencido o boleto, o registro dele 
será cancelado e ele precisará fazer uma nova inscrição. 
  

4. Posso deixar para me inscrever no último dia do fechamento do lote? 
Sim, mas o participante deve estar prevenido para que não aconteça nenhum 
imprevisto. Uma queda na internet ou no sistema, por exemplo, pode levá-lo a não 
conseguir finalizar a sua inscrição naquele lote.   
É preciso estar atento ao portal RCC MT, pois este é o único meio de comunicação oficial 
que será utilizado pela RCC MT para informar sobre o andamento das inscrições. 
  

5. Alimentação, Transporte e Hospedagem estão inclusos na inscrição? 
Não. Alimentação, transporte e hospedagem são de inteira responsabilidade do 
participante. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Sou coordenador de caravana, coordenador diocesano, coordenador de Grupo 
de Oração ou coordenador de Ministério. Tenho desconto na inscrição? 

Não. 
  

7. O que preciso levar para retirar meu kit e pulseira? 
Somente um documento de identificação com foto. Recomendamos que traga também 
o comprovante de pagamento para esclarecer quaisquer dúvidas. 
  

8. Já fiz minha inscrição, mas não poderei mais participar do EEF. Posso transferir 
minha inscrição para outra pessoa participar em meu lugar? 

Sim. Nesse caso, a pessoa que não irá mais participar do evento deverá entrar em 
contato com a Central de Informações do EEF 2020 de fazer a sua solicitação: 
- (66) 99601-3240 - Thaiane 
- (66) 99922-9387 - Camila 
- (66) 99673-8079 - Wisllan   
  

9. Fiz minha inscrição, mas não poderei participar do EEF. Posso solicitar 
reembolso? 

Não. Não será possível solicitar reembolso da inscrição, apenas pode-se realizar a 
transferência de titularidade. 
 

10. Por que não há local reservado para crianças no EEF? 
O EEF é um evento que visa formar os membros do Movimento. Servos dos diferentes 
Ministérios devem participar dos momentos, inclusive aqueles do Ministério para as 
Crianças e Adolescentes. Por isso, ao invés de servir, eles devem ser formados e 
participar de todas as palestras e momentos. Porém, os pais e responsáveis podem levar 
seus filhos para o evento. Crianças com menos de 15 anos não necessitam de inscrição, 
mas será necessários os pais ou responsáveis apresentarem o documento 
comprobatório. 

 


