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FICHA DE INSCRIÇÃO – TREINAMENTOS M3CORP 
 
 

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

 

1. Inscrição: Todos os interessados em participar de qualquer treinamento M3Corp deverão 

preencher a ficha de inscrição e enviá-la com os dados do participante e da empresa. 

 
2. Efetivação da inscrição: Só estará confirmada a inscrição do participante após as seguintes etapas 

terem sido concluídas: 

2.1. Envio da ficha de inscrição totalmente preenchida e assinada para o e-mail 

treinamentos@m3corp.com.br. 
2.2. Confirmação da inscrição por parte da M3Corp: após o recebimento da ficha de inscrição a 

M3Corp terá 72 horas para confirmar a vaga através dos telefones e/ou emails cadastrados na 

ficha de inscrição. 
2.3. Apenas alunos cujo a M3Corp tenha confirmado a vaga poderão participar dos treinamentos. 

 
3. Cancelamento/alteração da inscrição:  

3.1. Caso o aluno não possa comparecer ao treinamento, deverá informar a M3Corp com no mínimo 

15 dias de antecedência através do e-mail treinamentos@m3corp.com.br informando o motivo 

pelo não comparecimento. 
3.2. Em caso de cancelamento da inscrição com menos de 15 dias de antecedência ou índice de 

presença inferior a 80%, será cobrada uma multa no valor de R$ 2.500,00 através de boleto 

para pagamento 10 dias após o encerramento do treinamento em questão. 
3.3. As cláusulas 3.1 e 3.2 só serão suspensas em caso de não comparecimento por motivo de 

força maior, sujeito a comprovação desta informação, a ser avaliada pela M3Corp. 

 
4. Responsabilidades do participante/empresa: 

4.1. Ao final do curso o aluno deverá ter um índice mínimo de presença e aproveitamento de 80% 

para receber o Certificado refernte ao Curso. 
4.2. Em caso de danos aos equipamentos gerados pelo participante, será cobrado o valor total do 

equipamento danificado. 
4.3. O material disponibilizado na Certificação não pode ser copiado, traduzido ou reproduzido. 



FICHA DE INSCRIÇÃO 
TREINAMENTOS M3CORP 

V8.0 – 18/04/2016 
 

 
 

 

4.4. O aluno certificado, não terá permissão para treinar terceiros, referente ao assunto abordado na 

Certificação em questão. 
4.5. Caso o aluno cancele sua presença, por mais de duas vezes, mesmo que respeitando o prazo 

mínimo de antecedência, sua próxima reserva estará sujeita a avaliação e disponibilidade de 

horários da M3Corp. 

 
5. Alterações de turmas: 

5.1. Os treinamentos, poderão sofrer alterações de datas conforme necessidade da divisão de 

treinamento/M3Corp sem comunicação prévia feita pela M3Corp aos participantes. 
5.2. Caso o treinamento seja cancelado ou transferido por qualquer motivo, o mesmo será 

reagendado sem ressarcimento aos participantes de valores referentes a passagem e 

hospedagem. 
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LOCALIZAÇÃO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 
- Localização do Centro de Treinamento: 
Endereço: Avenida Unisinos, 950 - Edifício Padre Rick SJ – Sala 201 
Cidade: São Leopoldo/RS CEP: 93022-000 
Orientação: Entre na Universidade Unisinos pelo 
“Acesso 04”, você deve seguir reto e encontrará o prédio 
a esquerda, o Padre Rick, onde está localizado nosso 
centro de treinamento - marcado em vermelho no mapa 
abaixo. 
 

 

 
Estacionamento: A diária do estacionamento dentro da própria Universidade é de R$ 8.50 
 
- Translado Aeroporto: 
Aeroporto mais próximo: Aeroporto Salgado Filho – Porto Alegre/RS 
Translado: Partindo do Aeroporto Salgado Filho com direção ao Centro de Treinamentos da M3Corp, o translado 
pode ser realizado através de:  

Trensurb: Estação entrada: Aeroporto 
Estação descida: Unisinos 
Tempo: +- 40 minutos 
Custo bilhete: R$ 1,70 
OBS: A estação Unisinos dispõe de um ônibus translado da estação até a 
Universidade. Chamado de “Circular Unisinos” e sem custo. Mais informações: 
http://www.trensurb.gov.br 

Táxi comum: Junto ao aeroporto existem empresas de Táxi – mais informações diretamente no 
Aeroporto. 

Táxi executivo: Sugestão M3Corp:  
        Nome: Luciano Duarte 
        Telefone: (51) 9886-2023 
        Distância/Tempo: 24 Km – 30 minutos 

Locação de carro: Consulte locadoras como Localiza, Movida, Hertz, … 
 

 
- Hotéis sugeridos: 
Hotel: Work Hotel 
Endereço: Av. Unisinos, 1277 – Bairro Cristo Rei – São Leopoldo/RS 
Telefone: (51) 3566-1904 Site: https://www.facebook.com/workhotel 
Distância do Centro de Treinamento: 1km 
OBS: A M3Corp possui uma parceria com este hotel de 15% de desconto na diária. Realize sua reserva através do 
email reservas@workhotel.com.br, adicione em cópia o email treinamentos@m3corp.com.br e no corpo do email 
solicite o desconto mediante a parceria entre a M3Corp e o Work+Hotel. Este é o hotel mais próximo do nosso 
centro de treinamentos. 
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Hotel: Hotel 10 
Endereço: Av. Getúlio Vargas , 3952 – São João Batista – São Leopoldo/RS 
Telefone: (51) 3588-4653 Site: http://www.hotel10.com.br/ 
Distância do Centro de Treinamento: 2km 
OBS: A M3Corp possui uma parceria com o Hotel10 com 5% de desconto na diária. Realize sua reserva através do 
email hotel10saoleo@hotel10.com.br, adicione em cópia o email treinamentos@m3corp.com.br e no corpo do email 
solicite o desconto. 
 
Hotel: Hotel Suarez São Leopoldo 
Endereço: Rua São Caetano, 253 – Centro – São Leopoldo/RS 
Telefone: (51) 3037-5000 Site: http://www.hotelsuarez.com.br 
Distância do Centro de Treinamento: 5km 
OBS: O Hotel Suarez, em parceria com a M3Corp, concede 10% de desconto em sua tarifa (exceto períodos 
especiais de eventos locais - consultar Hotel) mediante a confirmação de vaga nos treinamentos realizados na 
M3Corp. Este é o Hotel mais próximo ao shopping e restaurantes no centro da cidade. 
 
 
- Alimentação: 

Durante os dias de treinamento, no horário de intervalo de almoço, o instrutor do treinamento irá guiar os 
participantes para restaurantes dentro da Universidade (custo médio R$15 por refeição). Aqueles participantes que 
tiverem interesse de se deslocarem para outros restaurantes estarão livres para isto no período de intervalo. 
 Abaixo listamos algumas sugestões de restaurantes para jantar/confraternização. 
Restaurante: Zimbabwe 
Endereço: Rua Independência, 1491 - Centro – São Leopoldo/RS 
Telefone: (51) 3590-1626 Site: http://www.zimbabwe.com.br 
 
Restaurante: Pizzaria Buca di Santo Antonio 
Endereço: Rua Santo Antônio, 1285 – Centro – São Leopoldo/RS 
Telefone: (51) 3566-1899 Site: https://www.facebook.com/bucapizzas 
 
Restaurante: Churrascaria Schneider 
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 3815 – São Leopoldo/RS 
Telefone: (51) 3592-9211 Site: http://www.churrascariaschneider.com.br 
 
Restaurante: Caticlan Sushi Lounge 
Endereço: Rua Independência, 1478 – Centro – São Leopoldo/RS 
Telefone: (51) 3568-8424 Site: https://www.facebook.com/caticlansushi 
 
Restaurante: Confraria 1191 
Endereço: Av. Independência 1191 – Centro – São Leopoldo/RS 
Telefone: (51) 3566-2691 Site: http://www.confraria1191.com.br 
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FICHA DE INSCRIÇÃO – M3CORP 
 

Preencha todos os campos abaixo e envie esta ficha de inscrição assinada para: 
treinamentos@m3corp.com.br 

 
Treinamento:  

 ArcServe UDP Turma: 

     

 
 Sophos Endpoint Turma: 

     

 
 Sophos Mobile Turma: 

     

 
 Sophos Safeguard Enterprise Turma: 

     

 
 Sophos UTM Turma: 

     

 
 Mozy Backup Turma: 

     

 
 LogMeIn Central Turma: 

     

 
OBS: Na data de encerramento, no período da tarde, será aplicada a prova de acordo com o conteúdo visto durante o treinamento. Devido a isto, 
pedimos a colaboração de todos para que estejam disponíveis durante todo o período do treinamento.  

 
Dados do Participante: 
Nome completo: 
Email:  
Cargo:  Data Nascimento:  
RG: CPF: 
Telefone fixo: Celular: 
Endereço: 
Cidade: CEP:  UF:  
 
Dados da Empresa: 
Razão Social/Nome Fantasia: 
Contato financeiro:  
Email financeiro:   
CNPJ: IE: 
Telefone: FAX: 
Endereço: 
Cidade: CEP:  UF:  

 
 

São Leopoldo, ____ / ____ / ______ 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura e carimbo da empresa 


