
 

 
 

 

Orientações Gerais a Participantes de Outras Nacionalidades 

 

 

1. Como fazer minha inscrição?  

Participantes de outras nacionalidades poderão efetuar o pagamento das inscrições 

diretamente na chegada ao evento. Entretanto, é necessário enviar e-mail comunicando sua 

participação a fim de facilitar nossa organização/recepção neste sentido: 

congressoeducasocial@gmail.com (Assunto: Inscrição/Participante Internacional). 

 

2. Quanto devo pagar pela inscrição? 

O custo único da inscrição é R$ 50,00 reais (para participantes nacionais e internacionais). 

Para participantes estrangeiros/as será adotado esse mesmo valor para o cambio de sua moeda 

internacional no dia. Exemplos de cotações aproximadas do valor equivalente a R$ 1Real em 22 

de junho de 2017 (0,29 Dólares; 0,26 Euros; Pesos Argentinos: 4,8320872; Pesos Bolivianos: 

0,48263; Pesos Chilenos: 198,689907; Pesos Colombianos: 917,00; Pesos Uruguaios: 0,11775) 

 

3. O que está incluso na inscrição? 

A inscrição contempla somente o acesso às atividades formativas previstas 

na programação. Demais ofertas como alimentação, transporte, hospedagem, tradução, material 

de divulgação, e outras de produtos e ou prestação de serviços, não estão inclusas.  

 

4. Onde posso me hospedar? 

Hospedagem em Hotéis e Alimentação 

Por meio do acesso ao Site https://www.aesmar.org.br/ é possível obter a lista de sugestões 

de Hotéis (com indicação aproximada de preços) mais próximos à UEM, bem como de indicações 

de locais apropriados à alimentação (também com tipos e preços médios das refeições). 

 Hospedagem em Alojamento Coletivo Gratuito 
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Interessados poderão solicitar vaga de hospedagem no Alojamento do evento (masculino 

e feminino), que será disponibilizado em espaço apropriado do principal Ginásio de Esportes da 

Cidade, localizado ao lado da UEM.    

 

5. Posso submeter propostas para apresentação de trabalhos? Como? 

Sim, em duas modalidades sendo Comunicação Oral (textos de no mínimo 08 e máximo 

de 12 laudas referentes à apresentação realizações de estudos e pesquisas) e Pôster Digital 

(resumo de no máximo 01 lauda, referentes à apresentação de relatos de Experiências). 

Especificamente ao público estrangeiro interessado (a submissão dos trabalhos) deverá ser feita 

antecipadamente da mesma forma como aos demais participantes nacionais, de 15 de junho a 01 

de agosto de 2017, pelo seguinte e-mail: congressoeducasocial@gmail.com (Especificar o 

Assunto: Submissão de Trabalho/Internacional). 

 Demais orientações quanto às normas de escrita e modelo para organização dos textos 

podem ser acessadas pelo endereço www.aesmar.org.br . Os textos poderão ser enviados 

preferencialmente nos seguintes idiomas: Português, Espanhol, e ou inglês.   

 

6. O evento oferecerá visitas programadas à Cidade? E ou a diversas Instituições Sociais?  

Estas atividades não estão previstas na programação do evento. Porém, quem tiver 

esse interesse e disponibilidade, poderá nos contatar com antecedência (pelo mesmo e-mail 

informado anteriormente), que recorreremos às informações, orientações e condições 

necessárias a esse respeito.  
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