XVIII ENAPET – RECIFE - PE

24 de Setembro de 2013

Manual do alojamento
1. O alojamento será no campus da UFPE, nos estacionamentos do Centro de

Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) em barracas de camping (individuais)
retiradas no ato do credenciamento. Após o evento a mesma será do participante.
2. O local estará disponível das 8h00 do dia 01 de outubro até às 12h00 do dia 06

de outubro de 2013.
3. Recomendamos aos congressistas que tragam colchonete e/ou colchão,

travesseiro, lençóis, produtos de higiene pessoal (creme dental, sabonete, papel
higiênico, repelente e etc.).
4. O acesso ao Alojamento só será permitido mediante a apresentação de crachá de

acordo com a cor designada assim como a numeração da barraca, pois só os
alojados terão acesso ao mesmo.
5. Os pertences dos estudantes são de sua inteira responsabilidade, sendo assim,

a comissão organizadora não se responsabilizará por perdas, danos ou furtos dos
pertences dos congressistas. Então, sugerimos o uso de cadeado nas malas e
barracas, entre outras medidas de segurança.
1. As refeições serão gratuitas para todos os alojados e se dará no restaurante
universitário (almoço e jantar), nos dias 02, 03 e 04 de outubro e no
alojamento/dependências (café da manhã), nos dias 02, 03, 04 e 05 de outubro.

7. O horário de silêncio será das 00h00 às 06h00, e deve ser respeitado pelos

alojados para o bem estar de todos.
8. Os vestuários serão em contêineres e os banheiros em cabines.
9. O uso dos sanitários deverá ser feito de maneira que outras pessoas possam

utilizá-los novamente e banhos devem ser tomados em pouco tempo, assim
colaborando contra o desperdício de água e com a não formação de filas na hora
do banho.
10. É proibido o uso ou porte de qualquer tipo de droga. Exceto fármacos para

aqueles que tenham necessidade.
11. Em consonância com a LEI Nº 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996 é proibido

fumar dentro do alojamento. Como as barracas são de material de fácil
combustão, também é proibido o fumo em um raio de 30m das mesmas.
12. Os alojados devem respeitar todos os participantes do evento, a disposição do

alojamento e as regras acima citadas. O não cumprimento acarretará em punição,
que pode ir desde uma advertência verbal até um convite para retirar-se do
alojamento.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
•

Evitem andar sozinhos pelo campus/bairro. E no caso de ser noite, tenham
bastante cuidado nas vias que utilizam.

•

Quaisquer dúvidas sobre caminhos e rotas a seguir, peçam informações antes de
sair para não se perderem;

•

Em casos de urgências relacionadas ao encontro, procure alguém da
organização o mais breve possível;

•

Tenha sempre em mãos seu remédio de cabeceira. A comissão organizadora
NÃO disponibilizará qualquer tipo de medicamento;

•

Em caso de doença, entrem em contato com algum dos telefones de hospitais
e/ou farmácias informados;

•

Quaisquer outras dúvidas entrem em contato conosco, pois teremos o maior
prazer em ajudá-los.

