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Conferência Internacional Sobre Interpretação
Agindo Localmente, Conectando Globalmente
Construindo Alianças Interpretativas para um Impacto Coletivo

Taxa de Inscrição*

Inscrição Antecipada: $250 Dólares (EUA)
(Até 15 de março, 2019)
Inscrição Normal: $300 Dólares (EUA)
(16 de março a 5 de maio, 2019)
Residentes Brasileiros: $165 Dólares (EUA)
(Dever residir no Brasil)

Prazo para Inscrição até 5 de maio!

A inscrição completa (individual) inclui todas as sessões da conferência; refeições (café, almoço e a recepção
de boas-vindas no Pão de Açúcar/Corcovado) e transporte do hotel Novotel ao Sesc (transporte disponível
somente nos dias de apresentações).
* Todos os valores listados estão em dólar (EUA).

Termos Especiais e Cancelamento
Fornecedores, provedores de serviços, alimentos e transporte, e alguns parceiros precisam saber a
quantidade final de participantes, portanto, a NAI estabelece os seguintes termos:
• Os cancelamentos devem ser feitos por escrito e enviados por e-mail, correios ou por fax até 7 de abril; uma
taxa de processamento não reembolsável de US $ 100 será cobrada. Cancelamentos enviados por e-mail
devem ser enviados para registration@interpnet.com.
• Cancelamentos não podem ser feitos por telefone.
• Alterações na seleção de visitas técnicas podem ser feitas neste formulário até 7 de abril, sujeito à
disponibilidade.
• Eventos adicionais ou tíquetes de refeição são reembolsáveis somente até 7 de abril. Nenhum reembolso
para eventos adicionais ou tíquetes de refeição será dado na conferência.
• Nenhum reembolso será dado após 7 de abril.

Consentimento para Uso de Imagens e Audio
A inscrição e participação em conferências da NAI e outras atividades constituem um acordo do participante para

o uso e distribuição, pela NAI, da imagem ou voz do participante em fotografias, vídeo, reproduções eletrônicas e
de áudio de eventos e atividades.

O participante inscrito concede à NAI permissão para usar seu e-mail para fins informativos, enviar atualizações

sobre a conferência e eventos, e para compartilhar algumas informações com os patrocinadores da conferência.
Qualquer informação obtida dos participantes não será compartilhada ou vendida para qualquer agência
externa.

Idiomas das Apresentações

A conferência terá algumas apresentações somente em português, outras somente em inglês, e ainda outras
com opção de tradução.

Instruções para Inscrição

Ao clicar em "Register Myself" abaixo, você verá algumas perguntas dirigidas a todos os participantes da
conferência. Ao final de cada componente abaixo, clique no botão de “Salvar Respostas". Em seguida,
selecione os eventos extras que desejar. Certifique-se de abrir cada caixa azul para visualizar todas as opções.

Quando

20/5/2019 – 24/5/2019
Onde

RIO DE JANEIRO, BRASIL

Register Myself

Clique aqui

Inscrever outra pessoa
Último dia para inscrição: 5/5/2019
Minha inscrição (status): Informa os passos de
sua inscrição

Opções de inscrição:
Inscrição para Conferência Internacional - Estrangeiros
X Inscrição para Conferência Internacional – Brasileiros

Taxa
250.00
165.00

Somente Terça-feira (1 dia)

80.00

Somente Quinta-feira (1 dia)

80.00

Perguntas (Nome)
Você já participou de uma conferência internacional da NAI?
Sim

Não

Seu Idioma
(ver opções)

OOO
Opções: português; inglês; fluente em ambos

Necessito atenção especial: (deixar em branco, caso não necessite)

Necessidades alimentares especiais e/ou alergias: (vegetarianas / vegan / sem glúten, outros. Deixe
em branco se não houver nenhuma necessidade especial e/ou alergia).
*Faremos o possível para atender às suas necessidades, mas pode haver limitações de opções em
algumas localizações.

Gostaria de doar algo para o leilão? *Opcional*
Sim

Não

Concordo com todos os termos e condições mencionadas acima
Em branco
ou
Concordo

* O Leilão: a NAI coletará artigos não-perecíveis, como
livros, roupa, e outros, para um “leilão silencioso”
durante a conferência. O leilão funciona assim: o
participante traz sua doação e no decorrer da
conferência outros participantes terão oportunidades de
“lançar” o valor que quiserem para comprar o objeto.
Ganha a pessoa que, ao final da conferência, lançou o
maior valor. É divertido e todo o dinheiro arrecadado
será usado para ajudar nos custos da conferência ou
bolsas para futuros eventos.

6DOYDU5HVSRVWDV

Próximos passos: Após preencher o formulário, clique no botão “Salvar Respostas” acima e selecione os eventos que
desejar da lista abaixo. Certifique-se de abrir cada caixa azul para visualizar todas as opções.

* A seguir, veja as opções de eventos e atividades que você pode adicionar para tornar sua experiência durante a
Conferência ainda mais produtiva e agradável. Algumas atividades também permitem a participação de convidados.

Programa (Nome)

*Para adicionar atividades, você precisa primeiro
se inscrever para a conferencia (acima)

Selecionar Categoria Opções: ( )
Dia ( ) Ver todas

Mostrar somente os eventos no meu itinerário

1. Eventos da Conferência (requer inscrição prévia)
Cerimônia de Abertura – Recepção
Abrimos a conferência a partir de uma das paisagens urbanas mais espetaculares do
mundo. Junte-se a nós no cume do Pão-de-Açúcar (acessível por teleférico) para
apreciar os diversos bairros, praias e colinas cobertas de florestas tropicais do Rio de
Janeiro, para uma incrível reunião de culturas, ideias, comida, natureza e interpretação.
Data: 20/05/2019, 17h
Participante inscrito: incluso na taxa de inscrição
Acompanhante: US$55 dólares (compra de bilhete de acompanhante abaixo)
Número máximo de participantes: 120
Transporte: (Traslado de aproximadamente 70 minutos)
15:00h Saída do Novotel ao Pão de Açúcar
20:15h Retorno do Pão de Açúcar ao Novotel
Categoria

1. Eventos da Conferência (requer inscrição prévia)

Valor

0,00

Horário

17h - 20h

ADICIONAR
* Atenção: Todos os valôres estão em dólar (EUA). As atividades ou eventos
com valor 0.00 (zero) precisam ser adicionadas ao seu roteiro (para nosso
controle de alimentação e logística).
* Em várias atividades você tem a opção de comprar bilhetes para convidados.

Cerimônia de Abertura - Recepção (Bilhete para convidado)
Data: 20/05/2019, 17h
Acompanhante: US$ 55 (compra de bilhete de acompanhante abaixo)
Número máximo de participantes: 120
Transporte: (Traslado de aproximadamente 70 minutos)
15:00h Saída do Novotel ao Pão de Açúcar
20:15h Retorno do Pão de Açúcar ao Novotel
Categoria

1. Eventos da Conferência (requer inscrição prévia)

Valor

US$ 55

Horário

17h - 20h

ADICIONAR
Almoço no local do evento (SESC Jacarepaguá)
Data: 21/05/2019, 12h
Categoria

1. Eventos da Conferência (requer inscrição prévia)

Valor

0,00

Horário

12h - 13h

ADICIONAR
Almoço no local do evento (SESC Jacarepaguá)
Data: 23/05/2019, 12h
Categoria

1. Eventos da Conferência (requer inscrição prévia)

Valor

0,00

Horário

12h - 13h

ADICIONAR

Noite de Networking, aperitivos e samba
Data: 23/05/2019, 18h
Junte-se a colegas do mundo inteiro na última noite da conferência e aproveite os
aperitivos, coquetéis (à parte) e samba ao lado da piscina do Novotel Parque
Olimpico! Nós vamos providenciar as dançarinas de samba e a música - você só
precisa trazer seus sapatos para dançar!
Participante inscrito: US$ 25
Convidado: US$ 30, pode ser adquirido abaixo
Comida: Aperitivos leves e bebidas sem álcool (bebidas alcoólicas devem ser
adquiridas diretamente no bar, à parte)
Categoria

1. Eventos da Conferência (requer inscrição prévia)

Valor

25,00

Horário

18h - 20h

ADICIONAR

Noite de Networking, aperitivos e samba (Bilhete para convidado)
Data: 23/05/2019, 18h
Convidado: US$ 30, pode ser adquirido abaixo
Comida: Aperitivos leves e bebidas sem álcool (bebidas alcoólicas devem ser
adquiridas diretamente no bar, à parte)
Categoria

1. Eventos da Conferência (requer inscrição prévia)

Valor

30,00

Horário

18h - 20h

ADICIONAR

Almoço de encerramento
Data: 24/05/2019, 12h
Categoria

1. Eventos da Conferência (requer inscrição prévia)

Valor

0,00

Horário

12h - 13h

ADICIONAR

2. Atividade Pré-Conferência (requer inscrição prévia)
•

NOTA: para mais detalhes sobre cada atividade, clique no título

Foz do Iguaçu (ambos os lados Brasileiro e Argentino)
Data: 16/05/2019
Quarto duplo: US$ 295
Upgrade para apartamento single: US$ 100 dólares (pode ser adquirido
abaixo)
Número mínimo de participantes: 4 (Nota: se não tivermos pelo menos 4
inscrições para esta viagem, a mesma será cancelada. As taxas para a viagem
serão ressarcidas. A notificação sobre eventual cancelamento será
encaminhada em 15 de abril).
Número máximo de participantes: 10
* Para adicionar um convidado, por favor mude a quantidade de pessoas
Categoria

2. Viagem pré-Conferência

Valor

US$ 295,00

Data

16/05/2019 - 19/05/2019

ADICIONAR

Foz Do Iguaçu and The Iguazú Falls (individual)
Data: 16/05/2019
Categoria

2. Viagem pré-Conferência

Valor

US$ 100,00

Data

16/05/2019 - 19/05/2019

ADICIONAR

3. Visitas de Campo para Estudo
Mico-leão-dourado
Data: 22/05/2019, 6h30min
Observe o mico-leão-dourado e os intensivos esforços para salvá-lo.
Destaques:
Observe o mico-leão-dourado na Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD);
Escritório da Associação Mico-Leão-Dourado na Reserva Biológica de Poço
das Antas;
• Centro de educação ambietal Adelmar Coimbra Filho;
• Caminhada pela Trilha do Boi Branco.
•
•

Custo: US$ 155,00
Número mínimo de participantes: 10
Número máximo de participantes: 20
Horário:
6h30min em ponto: saída do Novotel Parque Olímpico
16h: Chegada estimada ao Novotel Parque Olímpico
Refeições incluídas: almoço
Acessibilidade: limitada; caminhada pode ser extenuante, em trilhas irregulares

Categoria

3. Visitas de campo para estudo

Valor

US$ 155,00

Horário

6h30min - 16h

ADICIONAR
Jardim Botânico (trilha histórica) e Parque Nacional da Tijuca
Data: 22/05/2019, 7h
Visite um dos mais importantes Centros de Pesquisas do mundo na área de
botânica e conservação da biodiversidade
Destaques:
• Jardim Botânico do Rio de Janeiro;
• Parque Nacional da Tijuca;
• Centro de Visitantes Paineiras;
• Cristo redentor.
Custo: US$ 65,00
Número mínimo de participantes: 10
Número máximo de participantes: 21
Horário:
7h em ponto: saída do Novotel Parque Olímpico
18h: Chegada estimada ao Novotel Parque Olímpico
Refeições incluídas: almoço no jardim Botânico
Acessibilidade: sim
Categoria

3. Visitas de campo para estudo

Valor

US$ 65,00

Horário

7h - 18h

ADICIONAR

Trilha da Urca e Parque Nacional da Tijuca
Data: 22/05/2019, 7h30min
Da natureza urbana para flora e fauna nativas
Destaques:
• Praia Vermelha;
• Trilha do Morro da Urca;
• Parque Nacional da Tijuca;
• Centro de Visitantes Paineiras;
• Cristo redentor.
Custo: US$ 65,00
Número mínimo de participantes: 15
Número máximo de participantes: 21
Horário:
7h30min em ponto: saída do Novotel Parque Olímpico
17h30min: Chegada estimada ao Novotel Parque Olímpico
Refeições incluídas: almoço
Acessibilidade: envolve trilhas com piso irregular
Categoria

3. Visitas de campo para estudo

Valor

US$ 65,00

Horário

7h30min - 17h30min

ADICIONAR
Museu do Amanhã e Parque Nacional da Tijuca
Data: 22/05/2019, 8h
Responsabilidade coletiva para com a Terra e conosco

Destaques:
Museu do Amanhã;
Parque Nacional da Tijuca;
Centro de Visitantes Paineiras;
Cristo redentor.

•
•
•
•

Custo: US$ 65,00
Número mínimo de participantes: 15
Número máximo de participantes: 21
Horário:
8h em ponto: saída do Novotel Parque Olímpico
18h30min: Chegada estimada ao Novotel Parque Olímpico
Refeições incluídas: almoço
Acessibilidade: sim
Categoria

3. Visitas de campo para estudo

Valor

US$ 65,00

Horário

8h - 18h30min

ADICIONAR
Caminhada guiada pelo Centro Histórico do Rio
Data: 22/05/2019, 8h30min
Explore a rica histórica da cidade e seus sítios históricos
Destaques:
• Tour pela centro histórico do Rio;
• Conhecer sobre os sítios históricos da cidade;
• Imersão na cultura da cidade.
Custo: US$ 55,00

Número mínimo de participantes: 10
Número máximo de participantes: 20
Horário:
8h30min em ponto: saída do Novotel Parque Olímpico
16h30min: Chegada estimada ao Novotel Parque Olímpico
Refeições incluídas: Nenhuma. Será dado tempo livre para almoçar por conta
própria.
Acessibilidade: Trata-se de um tour a pé pelo centro da cidade. Andar pelas
ruas da cidade pode ser difícil.
Categoria

3. Visitas de campo para estudo

Valor

US$ 55,00

Horário

8h30min - 16h30min

ADICIONAR

4. Viagens Pós-Conferência

Parque Nacional da Serra dos Órgãos (viagem de um dia)
Data: 25/05/2019
Custo: US$ 138,00
Número mínimo de participantes: 5 (Nota: se não tivermos pelo menos 5
inscrições para esta viagem, a mesma será cancelada. As taxas para a viagem
serão ressarcidas. A notificação sobre eventual cancelamento será
encaminhada em 15 de abril).
Número máximo de participantes: 20
Acessibilidade: Limitada; caminhada extenuante por trilhas irregulares.
Categoria

4. Viagens pós-Conferência

Valor

US$ 138,00

ADICIONAR
Santarém (PA): Rio Tapajós e Arapiuns (5 dias)
Data: 25/05/2019
Custo: US$ 775,00
Número mínimo de participantes: 10 (Por favor, note que se não tivermos pelo
menos 10 inscrições para esta viagem, a mesma será cancelada. As taxas para a
viagem serão ressarcidas. A notificação sobre eventual cancelamento será
encaminhada em 23 de abril).
Número máximo de participantes: 15
Categoria

4. Viagens pós-Conferência

Valor

US$ 775,00

Período

25/05/2019 - 29/05/2019

ADICIONAR

Parque Nacional da Tijuca (meio dia)
Data: 25/05/2019
Custo: US$ 48,00
Número mínimo de participantes: 10
Número máximo de participantes: 15
Horário: Saída do Novotel às 7h em ponto; retorno por volta das 12h30min.
Refeições incluídas: nenhuma.

Acessibilidade: sim; o uso de algumas áreas e trilhas pode ser difícil.
Categoria

4. Viagens pós-Conferência

Valor

US$ 48,00

Horário

7h - 12h30min

ADICIONAR

EFETUAR O PAGAMENTO

