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Orientações para Líderes de Caravana 
 

As caravanas que vierem para o XXXI ENECOMP devem seguir estas           
instruções para que seja evitado tumulto, atrasos e demais inconvenientes          
durante o evento. 
 

1. O ENECOMP será realizado durante os dias 15 e 18 de novembro de 2017.              
O evento será realizado na Universidade Federal de Ouro preto, no campus            
Morro do Cruzeiro, situado na Rua Professor Geraldo Nunes, s/n, Morro do            
Cruzeiro, Ouro Preto - MG. 

2. Para efetuar a inscrição da caravana, é necessário que a mesma tenha um             
líder que deverá enviar um email para contato@enecomp.org.br com o nome           
da cidade, instituição de ensino e seus dados de contato (email e telefone). O              
email do líder será divulgado no site do evento para que os interessados             
entrem em contato. O título do email deverá ser “INSCRIÇÃO DE           
CARAVANA - Nome da caravana”. 

3. O líder da caravana se compromete à: 
a. Divulgar o evento em sua instituição por meio da distribuição de mídia            

e participação de campanhas promocionais (brindes e divulgação em         
redes sociais) 

b. Atender interessados a ingressar na caravana quando for contactado 
c. Informar os membros quando houver cancelamento ou confirmação de         

caravana. 
4. O líder da caravana deverá enviar até o dia 10/11/2017 para o email             

contato@enecomp.org.br a lista de confirmação contendo os dados de cada          
participante: Nome Completo, Email e Telefone. O título do email deverá           
ser “CONFIRMAÇÃO DE CARAVANA - Nome da caravana”. 

5. As caravanas poderão ser formadas em qualquer lugar, desde que seja           
composta por no mínimo 10 membros pagantes, além do líder, totalizando 11            
participantes. A inscrição do líder é gratuita. Todos os participantes de           
caravanas deverão fazer o cadastro de seus dados na inscrição do evento,            
para fins de de emissão e envio de certificados. 

6. Ao chegar ao local do evento, o representante da caravana deve entregar à             
organização do evento uma lista impressa contendo o nome e documento de            
identificação (RG ou CPF), email e telefone de cada participante presente           
para fazer a confirmação de presença. Durante o credenciamento, haverá          
uma seção de credenciamento exclusiva para caravanas, evitando as filas          
convencionais de credenciamento.  

7. O evento fez parceria com local para hospedagem. As informações podem           
ser verificadas em http://2017.enecomp.org.br/p/185-hospedagem 
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