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Informações aos Participantes 

 

Suporte ao Participante 

 Os coordenadores técnicos e administrativos estarão identificados por meio de crachás e uniformes 
durante todo o evento.  

 O início do atendimento aos participantes para credenciamento será feito na quarta-feira (08:00h à 
09:00hs). 

Hospedagem 

 O participante, não residente em Uberlândia, terá direito à hospedagem durante os dias de curso. 

 A hospedagem será no mesmo local de realização do curso. Disponibilizada no Hotel San Diego, 
av.Rondon Pacheco, 3.500, bairro Santa Maria, Uberlândia/MG. 

 O horário de check-in é 14:00 horas de terça-feira e check-out às 12:00 horas de domingo. 

 O hotel não oferece serviço de quarto.  

 Não será paga nenhuma despesa extra de hotel, de frigobar e/ou restaurante. Não haverá reembolso 
posterior. 

 Os participantes serão acomodados em apartamentos duplos ou triplos de acordo com o sexo. 

 A hospedagem oferecida pelo curso não é extensiva a acompanhantes. Caso o participante queira vir 
acompanhado, as despesas são de responsabilidade do mesmo, devendo entrar em contato com o hotel e 
solicitar um novo quarto mediante disponibilidade. Neste caso, o custo integral de hospedagem passa a 
ser do participante. 

Transporte 

 O CISTRI não se responsabiliza pelo transporte, tanto intermunicipal, como intramunicipal. 

Alimentação 

 Durante a realização do curso será oferecido serviço de coffee break  e almoço nos intervalos das aulas 
para todos os participantes. 

 Os participantes não residentes em Uberlândia terão direito também à café da manhã e jantar servidos 
no hotel. 

 Serão distribuídos tickets vale-refeição no local que devem ser apresentados no restaurante, no ato do 
credenciamento. 

Material didático 

 A Secretaria de Estado de Saúde disponibilizará apostila para os participantes no ato do credenciamento. 
 
Para garantir a segurança de todos e melhor aproveitamento do curso, solicitamos que os participantes usem 
roupas confortáveis, sem decote e sapatos fechados (preferencialmente tênis).  
 
O participante convocado, deverá confirmar seu comparecimento pelo site www.iniciativaglobal.org.br, até 
20/05/2016. 
 
Aguardamos a sua presença! 

 
 

 

Uberlândia, 10 de maio de 2016. 

                      

 

DAYANA FERREIRA DA FONSECA 
Secretária Executiva CISTRI 
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