
ORIENTAÇÕES PARA
CONGRESSISTAS



Querido Congressista,

Primeiramente agradecemos pela confiança depositada no I
Congresso de Nutrição da UP – NUTRI-SE 2018. Nós da UP Cursos e
Eventos estamos preparando um grande evento e com o máximo de
dinâmica possível. Entretanto precisamos informa-lo sobre alguns
quesitos importantes para norteá-lo sobre o evento pedimos a
vossa compreensão.

Em nosso congresso teremos conosco o total de 250
congressistas. Além dos queridos sergipanos que nessa edição são
os donos da casa, estarão presentes congressistas que virão de
outros estados brasileiros.

Para que esse evento proporcione uma sensação única,
listamos alguns pontos importantes :

O Evento será realizado no Quality
Hotel Aracaju, Localizado R. Delmiro Gouvêia,
100 - Coroa do Meio, Aracaju - SE, 49035-810.
Anexo ao Shopping RioMar.

O hotel possui uma área destinada para
estacionamento e não taxa para
estacionamento para os participantes do Nutri-
SE 2018. Porém as vagas são limitadas.



A UP Cursos e Eventos é reconhecida
pela qualidade e organização em seus eventos.
Prezamos bastante pelo cumprimento dos
horários das atividades que compõe o evento,
dessa forma solicitamos siga o horário do
evento.

O credenciamento estará disponível a
partir das 07:30 horas. A UP Cursos e Eventos é
reconhecida por trabalhar com o sistema de
"Fila Zero", ou seja, o nosso sistema de
credenciamento é rápido mas para que isso
ocorra com agilidade e sem problemas,
solicitamos que levem o comprovante de
inscrição. Para aquelas pessoas que não
possuem ainda o comprovante de inscrição
entre em contato conosco pelo seguinte
número: 79.9.9855-0714.

Com relação alimentação informamos
que o intervalo para o almoço nos dois dias de
eventos iniciará às 11:30 e voltaremos as
atividades do congresso as 13 horas.

O Quality Hotel é localizado em anexo ao
shopping RioMar que facilita a ida ao almoço.

As apresentações de trabalhos serão
realizados no dia 01 de setembro no hall do
Hotel às 08:00. Quem irá apresentar deverá
estar presente juntamente com o seu trabalho
em mãos às 07:30. O Tempo máximo para
apresentação é de 10 minutos. Qualquer
dúvida entrar em contato conosco pelo
79.9.9855-0714.



PROGRAMAÇÃO

Os certificados do evento estarão
disponíveis em nosso site:
www.upcursoseeventos.com.br a partir do dia
03 de setembro de 2018 às 14 horas.

NETWORK: um dos melhores
momentos de um congresso é a possibilidade
de você conhecer novas pessoas e trocar
experiências de vivências. Para isso, aproveitem
a cada momento do congresso.

CRACHÁ: Atenção! Para ter acesso ao evento, o
uso do crachá nas dependências do Hotel.





Tel.: 79.9.9855-0714


