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II SIMPÓSIO BRASILEIRO SOBRE PRAIAS
ARENOSAS E XI ENCONTRO NACIONAL DE
GERENCIAMENTO COSTEIRO
O Brasil possui uma das mais extensas zonas costeiras do mundo, com mais de
8.500 km de Costa. Nessa área vivem cerca de 27% da população brasileira. Assim, o uso
e ocupação de maneira ordenada da zona costeira representa um dos maiores desafios
para a gestão ambiental do País.
Passadas três décadas do início formal do Gerenciamento Costeiro no Brasil, ao
avaliarmos os instrumentos previstos nos marcos legais existentes, a Lei no 7.661/88 e o
Decreto 5.300/04, observamos que ainda há muito espaço para evolução e crescimento de
mecanismos de gestão costeira, sobretudo relacionada ao manejo da linha de costa.
Na atualidade, dentre os principais perigos e riscos que a zona costeira e,
consequentemente, sua urbanização têm enfrentado, estão os processos de erosão e
inundação do litoral, intimamente ligados a fatores como intensidades e frequência de
eventos extremos, aumento relativo do nível do mar e diminuição do aporte sedimentar. Nas
últimas décadas, os desastres naturais têm sido uma realidade constante das populações
costeiras e ribeirinhas no Brasil.
Para que o país tenha a informação estratégica necessária e possa estar preparado
para enfrentar os impactos e danos atuais e se prevenir dos processos globais de
mudanças climáticas em andamento, é imprescindível que seja fomentado debates acerca
dos processos que atuam no ambiente praial, bem como na gestão da zona costeira.
Nesse sentido, a realização do segundo Simpósio Brasileiro sobre Praias Arenosas II SBPA integrado ao décimo primeiro Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro - XI
ENCOGERCO visa proporcionar um espaço de debates técnicos e científicos no que se
refere a interconectividade entre o comportamento do ambiente praial, especialmente da
linha de costa, e a gestão costeira.
É só através da conexão entre o conhecimento técnico/científico e a gestão, que se
torna possível a quantificação dos perigos aos quais a zona costeira estará sujeita.

3

SEDE DOS EVENTOS
O II Simpósio Brasileiro sobre Praias Arenosas (II SBPA) e XI Encontro Nacional de
Gerenciamento Costeiro (XI ENCOGERCO) será realizado de 15 a 20 de outubro de 2018
em Florianópolis, estado de Santa Catarina/Brasil. Florianópolis é a capital do Estado de
Santa Catarina e grande parte da cidade está situada na Ilha de Santa Catarina, tendo uma
pequena porção continental, com uma área total de 438 km2. Sua população é de 421 mil
habitantes, sendo que cerca de 80% vivem na ilha.
O evento será sediado no SESC CACUPÉ, um Centro Multiuso com capacidade
total para receber o evento. A estrutura disponível possibilita aos participantes todo o
conforto e praticidade de se hospedar no mesmo local do evento, em um espaço repleto de
natureza e atrações de lazer, de frente para um dos cartões postais mais bonitos da ilha, o
pôr do sol na baía norte. Para maiores informações:
Website: https://www.sesc-sc.com.br/hotelsescemcacupe
Endereço: Rod. Haroldo Soares Glavan, 1670, Cacupé - Florianópolis - CEP 88050-005
Telefone: +55 48 32313205

INSCRIÇÕES
Todos os participantes do Congresso devem preencher o formulário de cadastro e
fazer o pagamento das taxas correspondentes até o vencimento para que a inscrição seja
confirmada. O pagamento está associado ao participante, não ao(s) trabalho(s)
submetido(s). Cada trabalho deve ter, pelo menos, um autor inscrito para assegurar a
apresentação durante o evento.
A inscrição deve ser realizada por meio da plataforma online, no link:
http://www.praiaegestao.com.br/site/inscricoes
Os valores de inscrição são apresentados na tabela a seguir:
Categoria

Até 15/07/2018 (R$)

A partir 16/07/2018 (R$)

Estudantes de Graduação

100

150

Estudantes de Pós-Graduação

200

300

Profissionais**

350

450

** Comunidade acadêmica, Órgãos Públicos, Empresas, ONGs, etc.
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PROGRAMAÇÃO
A realização do II Simpósio Brasileiro sobre Praias Arenosas - II SBPA de forma
integrada ao XI Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro - XI ENCOGERCO visa
proporcionar um espaço de debates técnicos e científicos no que se refere a
interconectividade entre o comportamento do ambiente praia, especialmente da linha de
costa, e a gestão costeira.
Maiores informações e alterações da programação serão disponibilizadas no site do evento:
www.praiaegestao.com.br.
Toda a programação será disponibilizada apenas através do aplicativo do evento conforme
links abaixo:
ANDROID
–
basta
procurar
por
ENCOGERCO
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.treetechs.encogerco2018

2018

ou

- APPLE – basta procurar por ENCOGERCO 2018
Não deixe de baixar o aplicativo para ter acesso a programação do II SBPA e XI
ENCOGERCO.

Palestras
A programação dos eventos prevê a realização de importantes palestras de
interesse nacional e internacional, com o objetivo de possibilitar uma maior integração entre
os pesquisadores envolvidos nessa área de conhecimento. Os temas centrais
proporcionarão aos congressistas o acesso às metodologias e técnicas atuais para a
ampliação de seus conhecimentos, o estado do conhecimento e as tendências atuais de
diversas áreas, bem como a apresentação do “estado da arte” das políticas internacionais e
regionais diretamente relacionadas ao tema.

Mesas Redondas
Esta modalidade será centrada na apresentação e discussão entre os participantes
sobre tópicos de relevância para o II SBPA e XI ENCOGERCO no Brasil e no mundo.
Políticas e legislação ambiental específicas, necessidades técnicas para o aprimoramento
das estratégias de controle e monitoramento ambiental serão enfocadas. Participarão das
mesas-redondas como expositores e debatedores, renomados pesquisadores e
profissionais atuantes na academia, iniciativa privada e poder público.
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Saída Técnica
No último dia do evento (20/10/2018), será organizada uma SAÍDA TÉCNICA, que
consistirá em uma visita guiada, com transporte incluído para todos aqueles congressistas
que tenham se registrado, sob as condições estabelecidas pela organização. Maiores
informações e inscrições nesta atividade na Secretaria do Evento, até dia 18 de Setembro.

TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS
Aberta a todos os profissionais e estudantes de graduação e pós-graduação
participantes do evento, esta modalidade propiciará exposição dos resultados de suas
pesquisas e atuação institucional, divulgando entre os congressistas os mais recentes
avanços nas temáticas do evento. As apresentações dos trabalho técnico-científicos serão
nos formatos ORAL ou PAINEL.

Apresentação oral
A exposição oral é o método tradicional de apresentação de trabalhos científicos ou
técnicos, com apoio de um projetor multimídia. Cada apresentação terá um horário
específico estabelecido pela organização e o autor terá 10 (dez) minutos para realizar a
exposição e mais 5 (cinco) minutos adicionais para responder às perguntas dos
congressistas.
Orientações para apresentações orais:
-

-

Cada apresentação deve ser elaborada no idioma oficial (português), espanhol ou
inglês. Não haverá tradução simultânea.
Todo trabalho deverá incluir o nome do(s) autor(es), sua instituição e um e-mail de
contato.
Os autores responsáveis pelas apresentações deverão entregar em cada sala o
arquivo do trabalho a ser apresentado aos monitores da sala sempre 30 minutos
antes do início de cada sessão. Não serão permitidas entregas de arquivos entre as
apresentações orais.
Recomenda-se a apresentação em formatos MS-PowerPoint (*.ppt e *.pptx) ou pdf.

Apresentação em Painel
A exposição via painel é um método de apresentação de trabalhos científicos ou
técnicos, com a confecção de um banner em papel ou lona. A sessão de painéis ocorrerá
todos os dias do evento e durará cerca de uma hora. O apresentador do painel deve ser o
responsável por pendurá-lo e retirá-lo do local a ser indicado pela comissão organizadora
do evento.
Orientações para apresentações em painel:
Dimensões do pôster - 90 cm largura x 120 cm altura
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Os pôsters devem ser elaborados no idioma oficial (português), espanhol ou inglês.
Itens que deverão constar no painel:
●
●
●
●
●

Cabeçalho com o nome e logomarca da Instituição;
Título (idêntico ao do resumo aceito);
Nomes dos autores e respectivos departamentos e, ou, unidades acadêmicas;
Introdução e, ou, justificativa; objetivos; material e métodos ou metodologia;
resultados e, ou, ações desenvolvidas; conclusões e, ou, considerações finais. Se
essenciais, poderão constar principais referências bibliográficas;
Instituição de financiamento se houver.

Outras considerações:
O painel poderá ser ilustrado com figuras, fotos, tabelas ou com outros recursos
gráficos possíveis. As informações deverão ser apresentadas com clareza e organizadas de
modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente compreendidas. O texto do painel
deverá ser em um tamanho de fonte que permita a sua leitura a uma distância de pelo
menos 1 metro.
Regras para a apresentação do painel:
● Os autores responsáveis pelas apresentações deverão fixar seus pôsteres
diariamente, das 10h00 as 13h30, conforme o cronograma de apresentação
estipulado pelo II SBPA / XI ENCOGERCO que está disponível pelo site.
● Para cada painel estará reservado, no dia da apresentação, um espaço para fixação,
identificado com o número do painel.
● A apresentação do painel deverá ser feita pelo autor responsável pela submissão.
No caso de impedimento justificado do mesmo, o trabalho poderá ser apresentado
por um outro coautor. Não é permitida em nenhuma hipótese a apresentação do
painel por terceiros, que não sejam autores do trabalho.
● O autor deverá permanecer junto ao painel durante toda a sessão. É importante que
o mesmo não saia do local, sob pena do autor não ganhar a certificação.
● O painel deverá ser retirado imediatamente após o término da sessão de
apresentação.

Prêmio Jovem Pesquisador
Durante o II SBPA / XI ENCOGERCO serão realizadas premiações aos trabalhos
selecionados apresentados no evento. Serão duas categorias de premiação: Graduando e
Pós-graduando.
O processo de seleção dos trabalhos premiados ocorrerá da seguinte forma:
Todos os resumos aprovados para apresentação tanto no formato oral como em
painel serão avaliados durante a sua apresentação e pontuados pela comissão científica do
evento sob os critérios de:
● Originalidade
● Qualidade (objetividade e clareza textual)
● Criatividade
● Significância técnica e/ou ambiental
● Forma e qualidade da apresentação
● Consistência metodológica
● Relevância dos resultados
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Todos os trabalhos inscritos estarão automaticamente participando da seleção. Os
trabalhos serão avaliados por pelo menos dois membros da comissão científica. O resultado
final será divulgado no dia 19 de outubro de 2018.

COMUNICAÇÃO
Redes sociais
As redes sociais, que já vêm sendo utilizadas desde o início para a divulgação do
evento, são uma ferramenta de comunicação para os congressistas, os quais podem
consultar as possíveis mudanças, informações de interesse e servir como plataforma de
contato entre os próprios assistentes.
Da mesma forma, durante o evento as redes sociais serão usadas como meio de difusão e
interatividade entre os participantes. Envie seus comentários e fotos durante o congresso:
Facebook: II SBPA & XI ENCOGERCO (https://www.facebook.com/praiaegestao/)
Instagram: @praiaegestão

CONCURSO FOTOGRÁFICO
Durante o evento será realizada um Concurso Fotográfico aberto aos inscritos
interessados. As fotos serão pré-selecionadas por uma comissão avaliadora e expostas
para avaliação pública no hall de entrada do evento. A votação será realizada no local e
online nas sociais do evento. Ao final, as fotografias mais votadas por categoria temática
serão premiadas. Maiores informações e regulamento do Concurso Fotográfico no site do
evento (www.praiaegestao.com.br).

CONFRATERNIZAÇÕES
A solenidade de abertura do II Seminário Brasileiro Praias Arenosas e XI Encontro
Nacional de Gerenciamento Costeiro acontecerá no dia 15 de outubro às 17:00, no Hotel
SESC Cacupé. Após a solenidade de abertura, serão proferidas duas palestras
internacionais, seguidas de uma confraternização (19:00 às 22:00), com apresentação de
grupo tradicional de Boi de Mamão (folclore regional).
Na sexta-feira (19/10) haverá uma festa de encerramento com o tema “Brasilidades”
na casa noturna Balaio de Gato, localizada na Av. das Rendeiras, 1176 - Lagoa da
Conceição, Florianópolis, a partir de 22:00, com banda ao vivo e discotecagem. Os
ingressos para a festa de encerramento serão vendidos antecipadamente ao longo da
semana na secretaria por R$ 10,00 (dez reais). A compra de ingressos no local estará
sujeita aos valores da casa.

HOSPEDAGEM
O local de hospedagem oficial do evento é o próprio Hotel do SESC Cacupé
(www.sesc-sc.com.br/hotelsescemcacupe). A seguir, apresentamos uma listagem de hotéis

8

e pousadas em Florianópolis e sites para busca de hospedagem próxima ao evento. A
organização do evento não se responsabiliza por qualquer eventualidade quanto à reserva
de acomodação feita pelo congressista:
Hotéis e Pousadas
Espaço Cacupé- 4,3 estrelas - +55 (48) 3364-1359 - 350 metros do local do evento (http://espacocacupe.com.br/hotel/)
Pousada Mar a Dentro - 4,6 estrelas - +55 (48) 32351521 - 4,7 Km do local do evento (https://www.pousadamardedentro.com.br/a-pousada/)
Maria do Mar Hotel – 4 estrelas - +55 (48) 3215-6300 – 5,5 Km do local do evento http://mariadomar.com.br/
Mercure Florianópolis Centro Hotel - 4,3 estrelas - Tel: +55 (48) 32254500 - 9,8 Km do
local do evento - (https://secure.accorhotels.com)
ibis Florianópolis - 4,1 estrelas - Tel: +55 (48) 32160000 - 13,5 Km do local do evento(https://secure.accorhotels.com)
Blue Tree Premium Florianópolis -4 estrelas - +55 (48)3251-5555 - 11,9Km do local do
evento (https://www.bluetree.com.br/hotel/blue-tree-premium-florianopolis/)
Pousadinha Santo Antônio - https://www.pousadinhasantoantonio.com.br
Pousada Quinta da Bela Vista - http://quintadabelavista.com.br/

Websites de Busca
- O estilo de locação pelo Airbnb https://www.airbnb.com.br tem funcionado muito bem
para os visitantes da Ilha e, fazendo uma busca rápida, aparecem muitas opções na
área do evento.
- O site de busca Bookinghttps://www.booking.com também é bastante eficiente para
indicar hospedagem, com uma variedade de preços, atendimento, infraestrutura e
localização na Ilha.
- O site de busca Google https://www.google.com também fornece diversas opções.

DESLOCAMENTO
Uber
Atualmente o mais prático e barato aplicativo para deslocamento na cidade. Além
disso, tem sido bastante seguro utilizar desse método de transporte.
Maiores informações:
https://www.uber.com/pt-BR/

Taxi
Informação sobre paradas de táxi e telefones:
http://www.sinditaxifloripa.org.br/paginas/ponto_taxi
Aplicativos Smartphone para solicitar táxi:
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EasyTaxi: http://www.easytaxi.com/br/
99Taxis: http://www.99taxis.com/download/

Ônibus
Em Florianópolis o transporte coletivo é realizado pela empresa Consórcio Fenix
(http://www.consorciofenix.com.br). Existem terminais de integração que gerenciam as
linhas de ônibus dentro da cidade, estando distribuídas em seis terminais de integração
ativos (TITRI, TIRIO, TILAG, TISAN, TICAN e TICEN). O valor da passagem em dinheiro é
R$ 4,20. Há também a opção do Transporte Executivo, conhecido popularmente como
“Amarelinhos”, que são micro-ônibus com ar-condicionado que param em qualquer ponto do
percurso que o passageiro escolher. Os itinerários são variados e não há baldeação. O
valor da passagem para este transporte é de R$9,00.
Os terminais de integração mais próximos da sede do evento são o TISAN (6 km) e
o TITRI (8 km). Na frente do Hotel SESC Cacupé há uma parada de ônibus onde passa a
linha 846-Cacupé, que interliga o TISAN e o TITRI. Para conhecer as linhas de ônibus que
passam por cada ponto de Florianópolis, recomendamos o aplicativo FloripaNoPonto. A
Consórcio Fênix também possui aplicativo disponível nas lojas de aplicativo.
FloripaNoPonto: O aplicativo faz a previsão de embarque no ponto que você
escolher no mapa, possibilita assim saber o horário que seu ônibus vai passar. Fornece o
trajeto que o ônibus irá percorrer para que você saiba como chegar ao seu destino. Ainda,
mostra as linhas, rotas e quadros horários das linhas.
Importante: o deslocamento dos ônibus pode ter atrasos, principalmente nas horas
de maior fluxo. Portanto, a Organização recomenda que se programem bem e mantenham
suas atividades nas zonas perto da sede do evento. Localizações relativamente curtas
podem exigir três ônibus diferentes. Nas paradas não aparece normalmente os números
das linhas. Recomendamos informar-se neste sentido.
Outros aplicativos para Smartphone (horários e roteiros):
MobFloripa (mapas e informação sobre ônibus):
- http://www.mobfloripa.com.br/onibuscelular_floripa.php
- app.fênix (aplicativo para ônibus em Florianópolis)

Carona solidária
Carona solidária também funciona em Florianópolis, então, combine entre os
participantes do evento e fiquem à vontade para conhecer a Ilha de Santa Catarina.

RESTAURANTE
O Restaurante do Hotel Sesc Cacupé é aberto ao público, nos horários:
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Café da manhã: 7h às 9h30 todos os dias.
Almoço: Segunda a Sexta - 11h30 às 14h00; Sábados, Domingos e feriados - 11h30 às 15h00
Jantar: 19h00 às 21h00 todos os dias
Valores:
Almoço ou Jantar/Café colonial – 2 horas de estacionamento: R$ 29,90/kg
Café da manhã (Criança 6 a 10 anos): R$ 11,00/kg
Café da manhã: R$ 25,00/kg
A Lanchonete do Hotel Sesc Cacupé é aberta das 10h00 às 22h00 (localizada perto
da piscina)

LAZER
Listamos abaixo algumas sugestões alternativas de lazer em Florianópolis, porém é
necessário buscar informações específicas (horários de atendimento, programação,
ingressos, produtos oferecidos, etc.).
Museus, teatros e exposições:
Centro Integrado de Cultura - CIC - Agronômica
Teatro Álvaro de Carvalho (TAC 8 em Ponto) - Centro
Projeto Tamar - Barra da Lagoa
Projeto Lontra - Armação do Pântano do Sul/Lagoa do Peri
Centro histórico de Florianópolis
Engenho Andrade - Santo Antônio de Lisboa
Feiras culturais:
Feira da Lagoa (pracinha da Lagoa da Conceição, aos sábados)
Feira Afro (Centro, às terças-feiras)
Cafés culturais
Café Cultura -Lagoa da Conceição, Saco Grande e Santa Mônica
Casa Açoriana - Santo Antônio de Lisboa
Opções de bares e festas:
Mercado Público Municipal -Centro
DeRaiz - Praia da Joaquina
Books and Beers - Lagoa da Conceição
The Black Swan - Lagoa da Conceição
Balaio de Gato - Lagoa da Conceição
Casa Flutuar- Rio Tavares
Casa do Sambaqui - Sambaqui
Sufocos Bar - Rio Tavares
Unidades de Conservação com estrutura para visitação pública:
Parque Natural Municipal da Lagoa do Peri
Parque Natural Municipal da Lagoinha do Leste

11

Parque Natural Municipal da Galheta
Parque Natural Municipal do Morro da Cruz
Parque Natural Municipal da Lagoa do Jacaré e das Dunas do Santinho
Parque Natural Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição
Parque Estadual do Rio Vermelho
Praias:
Florianópolis possui aproximadamente 50 praias.
As mais visitadas na porção sul da ilha são: Campeche, Rio Tavares, Morro das Pedras,
Armação do Pântano do Sul e Matadeiro.
No leste da Ilha destacamos: Joaquina, Praia Mole, Barra da Lagoa e Moçambique.
Na região norte: Santinho, Ingleses, Canasvieiras, Jurerê e Daniela.
Para apreciar os mais belos pôr do sol, recomendamos as praias voltadas para as baías
norte e sul, como: Sambaqui, Santo Antônio de Lisboa, Cacupé e Ribeirão da Ilha.
Websites de opções culturais em Florianópolis:
Calendário Eventos: calendariofloripa.com / www.facebook.com/calendariofloripa/?ref=br_rs
O Barato de Floripa: obaratodefloripa.com.br/ - www.facebook.com/obaratodefloripa/
Guia Floripa: www.guiafloripa.com.br/ - www.facebook.com/Guiafloripa/?ref=br_rs
De olho na ilha: www.deolhonailha.com.br/florianopolis/
Visite Floripa: www.visitefloripa.com.br/
Fundação Catarinense de Cultura: www.fcc.sc.gov.br/?mod=pagina&id=4988
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PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)
Perguntas sobre o evento
Quando vou receber meu certificado e em qual formato?
O certificado de participação e os certificados de apresentação de trabalhos técnicocientíficos em formato oral e pôster estarão disponíveis em até cinco dias após a finalização
do evento. Todos os certificados serão digitalizados e deverão ser acessados pelos
congressistas utilizando seu e-mail e senha no sistema do evento. Haverá uma aba
específica para o download destes certificados.

Como posso fazer o pagamento da minha inscrição se quero fazê-la pessoalmente?
O congressista poderá fazer o pagamento da sua inscrição pessoalmente na
secretaria do evento. Aceitaremos cartão de crédito, débito e dinheiro em espécie (Reais,
dólares americanos ou euros).
Posso publicar o trabalho que vou apresentar em alguma revista parceira do
Congresso?
Sim. Além da publicação dos Anais do evento, todos os autores que apresentarem
os trabalhos durante o II SBPA e XI ENCOGERCO terão a oportunidade de submeter seus
trabalhos para revistas parceiras do evento. As revistas parceiras são: Brazilian Journal of
Oceanography
(https://www.revistas.usp.br/bjoce)
e
Revista
Costas
(http://www.ibermar.org/revista-costas.html).
ATENÇÃO: Cada revista tem suas próprias normas e maiores informações devem
ser obtidas no site das revistas.
O que está incluído na inscrição do Congresso?
A inscrição no II SBPA e XI ENCOGERCO inclui a assistência a todas as atividades
da programação, solenidades de abertura e encerramento e coffee breaks. A saída técnica
terá um custo adicional e se faz necessária a confirmação de presença e pagamento na
Secretaria do evento até dia 18/10 (quinta-feira).
Visando a redução de resíduos e sustentabilidade do evento, não disponibilizamos
livro de programação impresso. Toda a programação do evento estará disponível e
atualizada através do aplicativo ENCOGERCO 2018.

ATENÇÃO: Não serão utilizados copos descartáveis durante o evento. Teremos
copos à venda por consignação (R$ 5,00) e no final do evento caso o copo seja devolvido
retornaremos os R$ 5,00, ou se preferir traga seu próprio copo reutilizável!
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Perguntas gerais
Preciso de visto ou documentação específica para viajar ao Brasil?
Para entrar no Brasil é preciso ter passaporte, mas a obrigatoriedade de visto para
viajar depende do país de origem. O congressista deve procurar maiores informações sobre
a necessidade de visto. Para permanência inferior a 30 dias, não precisam de visto os
cidadãos provenientes dos seguintes países: África do Sul, Albânia, Alemanha, Andorra,
Antígua e Barbuda, Argentina, Armênia, Áustria, Bahamas, Barbados, Belarus, Bélgica,
Belize, Bolívia, Bósnia, Bulgária, Cazaquistão, Chile, Chipre, Colômbia, Coréia do Sul,
Costa Rica, Croácia, Dinamarca, Dominica, El Salvador, Equador, Eslováquia, Eslovênia,
Espanha, Estônia, Fiji, Filipinas, Finlândia, França, Geórgia, Grã-Bretanha, Granada,
Grécia, Guatemala, Guiana, Honduras, Hong Kong, Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália,
Jamaica, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Macau, Macedônia, Malásia, Malta,
Marrocos, México, Mônaco, Mongólia, Montenegro, Namíbia, Nicarágua, Noruega, Nova
Zelândia, Ordem S. M. Malta, Países Baixos/Holanda, Panamá, Paraguai, Peru, Polônia,
Portugal, Rep. Tcheca, Romênia, Rússia, S. Cristóvão e Nevis, São Marinho, S. Vicente e
Granadinas, Sérvia, Seychelles, Suécia, Suíça, Suriname, Tailândia, Trinidad & Tobago,
Tunísia, Turquia, Ucrânia, Uruguai, Vaticano e Venezuela. Para mais informações, acesse
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/images/qgrv/QGRV-simples-port-Ago02.pdf.

Preciso de vacinas para Brasil?
Não, o governo do Brasil não exige aos turistas nenhuma vacina obrigatória para entrar no
país.
Como é a tomada e qual é a potência elétrica?
Em Florianópolis, a voltagem padrão é 220V. A frequência é 60Hz. A NBR14136 é o
padrão oficial de tomadas no Brasil (imagem abaixo à esquerda). Também pode se encontrar
tomadas tipo misto (imagem abaixo à direita). Recomenda-se trazer adaptadores ou
comprar na chegada no Brasil caso necessário.

Onde posso realizar câmbio?
A moeda oficial do Brasil é o Real, identificado pela simbologia R$. A maioria dos
lugares comerciais do Brasil só aceitam moeda local, mas também é comum aceitarem
cartão de crédito ou débito (em alguns lugares só aceitam débito). A moeda estrangeira
pode ser trocada em casas de câmbio. Existem alguns caixas eletrônicos identificados com
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a logo de cartões internacionais que permitem retirar dinheiro (Banco do Brasil, HSBC,
24Horas, Exchange, entre outros).
Qual o clima de Florianópolis?
Em outubro o fuso horário de Florianópolis é UTC/GMT - 3. A primavera na região se
caracteriza por ar seco, céu claro e os dias com bastante sol. A temperatura média é entre
18ºC e 27ºC.
Qual a roupa apropriada para os dias em Florianópolis e no evento?
Não há protocolo específico para a vestimenta durante o evento. Contudo, é
importante levar em conta o clima com as variações de temperatura. Venha preparado tanto
para sol (clima quente) quanto chuva (clima frio). Você pode checar as condições de tempo
através do site Windguru (/www.windguru.cz/105160), o qual disponibiliza as previsões de
diversas áreas de Florianópolis. A temperatura pode sofrer maiores variações, mas o
site/app pode ser bastante útil ao se programar para o dia, principalmente em relação às
chuvas.

MENSAGEM AOS CONGRESSISTAS
A Comissão Organizadora do II SBPA e XI ENCOGERCO deseja que estes eventos
ofereçam um espaço de oportunidades para o compartilhamento de conhecimentos e
experiências para aperfeiçoamento da gestão e governança da zona costeira e marinha
brasileira com o aporte científico adequado para as tomadas de decisão. Esperamos que
todos os participantes possam desfrutar da programação proposta e também das opções de
lazer e cultura de Florianópolis. Nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas e
necessidades antes e durante os eventos. Ficaremos muito satisfeitos em proporcionar uma
experiência inesquecível durante sua estadia na Ilha da Magia!

Obrigado!
Estamos esperando por vocês!
Comissão Organizadora
XI ENCOGERCO
II SBPA

