
ALOJAMENTOS 

 Serão ofertadas vagas em alojamento para estudantes de graduação e pós-graduação no 

valor de $20,00 (vinte reais) por pernoite. As solicitações poderão ser realizadas entre 01 de abril 

e 15 de julho, e devem efetuadas a partir do link: https://forms.gle/ZiyuCpCVnAyGvMD27 . As 

reservas serão confirmadas após envio, em anexo, de comprovante de depósito e comprovação de 

matrícula (carteirinha estudantil ou declaração de matrícula), para o e-mail 

xviiabequa@gmail.com com o título CONFIRMAÇÃO DE RESERVA - NOME 

COMPLETO. 

Entrada (check-in): 20 de julho. 

Saída (check-out): 26 de julho.  

 

O depósito deve ser realizado em: 

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

OPERAÇÃO 013 

AGÊNCIA 0168 

CONTA 00171977-3 

VITOR THOMAS SANT AMARO 

 

INFORMAÇÕES:  

- Os alojamentos NÃO dispõem de roupas de cama e de banho, nem de armários com chave; 

- A organização do evento e a UFV não se responsabiliza pelos pertences pessoais dos hóspedes; 

- É proibido menores de 18 anos; 

- É proibido o consumo de bebidas alcoólicas; 

- É proibido fumar no interior do alojamento; 

- É de responsabilidade dos usuários os danos ao patrimônio público; 

- O(a) último(a) hóspede a sair do dormitório deverá entregar a chave ao Porteiro do prédio. 

 

https://forms.gle/ZiyuCpCVnAyGvMD27


OBSERVAÇÕES GERAIS: 

Durante o evento a temperatura média é de 16.2° C. o que caracteriza manhãs e noites frias. 

REEMBOLSO: Caso haja desistência da RESERVA DE ALOJAMENTO, o cancelamento será 

aceito quando solicitado por e-mail remetido à Comissão Organizadora do XVII Congresso da 

ABEQUA, até o dia 17 de julho de 2019. O reembolso será de 80% do valor pago, sendo o 

percentual de 20% retido como taxa administrativa. A importância reembolsada será paga sem 

juros e sem correção monetária, após a realização do evento. No e-mail de solicitação, 

encaminhado para xviiabequa@gmail.com, deverão constar os dados da inscrição, os dados 

bancários para ressarcimento, a assinatura do requerente e cópia da carteira de identidade do 

inscrito com o título de REEMBOLSO DO ALOJAMENTO – NOME COMPLETO. 


