Estimados participantes da Feira. Devido a logística do evento algumas informações adicionais sobre
o evento.
Em virtude de alguns ajustes e nas despesas do evento estamos enviando algumas informações
adicionais que serão necessários para o evento.
1. Os estandes não terão pontos de tomadas, portanto é necessário que tragam algum material para
ajudar na apresentação, banners e outros; no site do evento tem um modelo de banner.
Sugestão: usar portfólio, banner, impressão do slides. No caso de apresentação de algum software
pode-se usar tablet que tem autonomia maior de bateria, ou gravar vídeo do funcionamento para
mostrar usando celular/tablet. Enfim, é necessário buscar por estratégias que não precisem de energia
elétrica.
2. Infelizmente não conseguimos parceiros para doarmos as 3 camisetas por trabalhos, portanto, cada
trabalho receberá apenas uma camisa, a ser retirada pelo orientador; segue o arquivo caso queira
confeccionar;
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4. Não haverá transporte do aeroporto para o hotel e nem para o alojamento, devem se deslocarem
por conta de cada delegação com seus orientadores;
5. ALOJAMENTO: Será em um quartel do Exercito Brasileiro (4º BIS) Batalhão de Infantária e Selva,
localizado no Bairro do Bosque, cerca de 20km do aeroporto/30min. São quartos coletivos, com
beliches, tendo colchões e lençóis e travesseiros, ficando para os participantes
providenciarem APENAS: Toalhas e produto de higiene pessoais. Os quartos serão separados
por ala, MASC e FEM, neles não tem ar condicionados, são ventiladores.
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