DICAS DO CONGRESSO
Visto de entrada no Brasil
Todas as formalidades de visto são de responsabilidade de cada participante. Entre em contato com os
organizadores, se você precisar de informações adicionais para processar o seu visto de entrada para o Brasil;
como receber uma carta personalizada do convite.
Registro:
O registro começa na terça feira, dia 03 de outubro, no hall central da FINATEC, localizada no Campus Darcy
Ribeiro da Universidade de Brasília.
Chegada em Brasília:
O Aerorpoto l Presidente Juscelino Kubitschek (código IATA: BSB, ICAO: SBBR) é o Aeroporto Internacional de
Brasília. Um terminal capaz de lidar com mais de 9 milhões de passageiros por ano, é um dos mais modernos
aeroportos do Brasil. Com um shopping com 136 lojas, está localizado a 13km do setor hoteleiro. É operado pela
Infraero, e seu nome é uma homenagem ao ex-presidente brasileiro Juscelino Kubitschek de Oliveira, o
fundador da nova capital do Brasil. O aeroporto tem sido usado por 9,7 milhões de passageiros em 2006, sendo
o terceiro aeroporto mais movimentado no Brasil, atrás dos dois principais aeroportos de São Paulo, Aeroporto
de Congonhas e o Aeroporto Internacional de Guarulhos. A Rodoviária Interestadual de Brasília recebe ônibus
de todas as regiões do país e está a 12 km do setor hoteleiro.
Tipo de voltagem e tomada:
Em Brasília a tensão é 220V. A frequência é de 60 Hz. As tomadas são do tipo N e pode-se comprar adaptadores
em qualquer loja de ferragens.

Clima:
Brasília tem um clima tropical seco, com uma média de 20 graus Celsius. A estação chuvosa começa em outubro
e vai até abril. A cidade está localizada a 1000 metros de altitude, no chamado Planalto Central e tem uma
geografia plana. Durante o dia a temperatura média é de 22 graus Celsius, enquanto que à noite a média é de 17
graus. De um modo geral o clima é bastante estável, com a possibilidade de ter chuva no período da tarde.
Normalmente nos salões do hotel, escritórios e outros espaços, existem aparelhos de ar condicionado para
manter temperaturas mais amenas.
Segurança em Brasília:
Brasília é considerada uma cidade segura, mas aconselhamos cuidado extra em todos os momentos. Nós
encorajamos todos os participantes a implementar todas as precauções usuais quando sair do hotel. Evite andar
sozinho à noite e, especialmente, em áreas com pouca luz. Se você decidir deixar o hotel, por favor, certifique-se
de pegar táxis claramente numerados e, de preferência, contratar serviços de táxi do hotel. Sugerimos não levar
grandes somas de dinheiro ou outros objetos de valor consigo, especialmente quando fora do hotel.

