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Passo Fundo, RS, 04 a 07 de novembro de 2013

AVISOS AOS CONGRESSISTAS CHEGANDO A PASSO FUNDO
XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA
BEM-VINDOS a Passo Fundo !!!
Avisos para maior comodidade aos congressistas:
a) a Secretaria do XX CBO está localizada no centro de Eventos da Universidade de Passo
Fundo (UPF), que abrirá na segunda-feira, dia 04/11 às 8 horas da manhã, para retirada
do material do congresso e para fazer inscrições aos que ainda necessitarem.
b)

os minicursos iniciarão suas atividades às 8 h e 30 minutos do dia 04/11, e eles irão
acontecer no prédio da Faculdade de Direito (próximo ao Centro de Eventos e Secretaria
do XX CBO).

c) os congressistas inscritos no minicurso sobre Biologia reprodutiva de aves, com o Prof.
Miguel Marini, sairão do Centro de Eventos da UPF às 8h e 30 min, com destino à RPPN
Maragato, onde serão realizadas as atividades do minicurso.
d) os congressistas hospedados na Casa de Retiros e na Casa Santa Cruz, deverão estar
esperando o transporte para o congresso às 7 horas e 30 minutos, todas as manhãs, já
com início dia 04/11. Para os congressistas que optarem por esse transporte, será
cobrada uma taxa no primeiro dia, conforme orientações no site do XX CBO.
e) para quem estiver hospedado na RPPN Maragato, um outro ônibus passará para pegá-los
também às 7 horas e 30 min. Para os congressistas que optarem por esse transporte,
será cobrada uma taxa no primeiro dia, conforme orientações no site do XX CBO.
f)

para os congressistas hospedados nos demais hotéis e pousadas de Passo Fundo, a
melhor opção de transporte até a UPF é por ônibus urbano. Dirijam-se até a Avenida
Brasil (a maioria dos hotéis localiza-se a poucas quadras dela), embarcando no ônibus
com a identificação “UNIVERSIDADE”, preferencialmente o que faz a linha Jerônimo
Coelho – Universidade, que passa com uma regularidade de cerca de 14 minutos pela
avenida. Esse ônibus entra no Campus da UPF e tem uma parada junto ao Centro de
Eventos.
OBS: Há eminência de uma possível greve dos motoristas de ônibus da empresa Coleurb nesta
segunda-feira. Caso isso venha a concretizar-se, pedimos calma a todos, que a comissão
organizadora estará colocando em prática um plano emergencial para o transporte das pessoas
inscritas nos minicursos. Espera-se que tudo esteja regularizado até a tarde deste dia.

g) ABERTURA OFICIAL DO XX CBO: ocorrerá pontualmente às 20 horas e 30 minutos
desta segunda-feira, dia 04/11, no Centro de Eventos da UPF, no Auditório Charão. Após
a palestra com o Dr. Paulo de Tarso Zuquim Antas, será oferecido um coquetel a todos os
congressistas, sendo um momento importante de integração entre os congressistas e
palestrantes. Todos estão convidados e convocados para esse grande momento do
XX CBO !
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