
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTILHA XV ENETO - 2016 

 

Vamos a contagem regressiva galera... 

               

 

            Está chegando o XV ENETO - 2016 e para animar 

resolvemos elaborar diversas dicas e informações em um 

só documento. Estamos aguardando todos com muito 

carinho! 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA – COMORG. 

 

 

 

 

Vamos lá então... 

Anota tudo, ok? 

 

 

 



 

 

 

10 Dicas rapidinhas para vocês: 

 

1. Primeira vez que você vem ao ENETO? Então vamos 

explicar qual é o objetivo desse evento.  

O Encontro Nacional dos Estudantes de Terapia 

Ocupacional ocorre anualmente, neles são realizados 

discussões e construímos as deliberações para serem 

seguidas pela Executiva. São os eventos de maior 

importância para o movimento de Terapia Ocupacional.  

Além de ser um importante espaço apara a aproximação 

com os estudantes que não conhecem a ExNETO. 

São propostas de espaços para discussões de temas 

sociais e coletivos e questões da categoria e ensino de 

Terapia Ocupacional.  

 É um evento feito por e para os estudantes.  

2. Já deu uma olhadinha no cronograma do evento? 

Ainda não? Então aproveita para ler agora!!! 

18.01 
Segunda-feira 

19.01  
Terça-feira 

20.01 Quarta-
feira 

21.01  
Quinta-feira 

22.01 Sexta-
feira 

7h Abertura da 
chácara 

7h às 8h – Café 7h às 8h – 
Café 

7h às 8h – 
Café 

7h às 8h – 
Café 

     

16h ás 17h - 
Lanche 

9h – 
Credenciamento. 
Apresentação da 

COMORG, 
EXNETO e 
Faculdades 
presentes. 

9h “Reforma 
política” 

9h “Gênero” 9h Plenária 
final 



 

 

     

18h Integração 10h30 ás 12h - 
Problemáticas 
na formação 

acadêmica de 
Terapia 

Ocupacional. 

12h ás 13h 
Almoço 

12h ás 13h 
Almoço 

12h ás 13h 
Almoço 

     

20h Jantar 12h ás 13h 
Almoço 

14h “SUS E 
SUAS” 

14h “Prática e 
saberes 

populares” 

 
Horário Livre 

     

 14h 
“Financiamento 
e sucateamento 

do ensino 
superior”  

17h Lanche 16h 
“Movimento 
feminista de 

T.O” 

19h 
Fechamento 

do alojamento 

     

 16h 
“Representantes 
Clato e Crefito” 

18h “Prática 
Corporal” 

17h Lanche  

     

 17h Lanche 20h Jantar 18h Avaliação 
do evento e 

escambo 

 

     

 18h Esportes 
adaptados 

 20h Jantar  

     

 20h Jantar    

 

3. Já sabe como e que horas vai chegar? 

 

                                  

Campinas apesar de ser 

interior de São Paulo 

também tem o trânsito típico 

e para chegar até a chácara 

será necessário pegar uma 

das avenidas mais 

movimentadas.  



 

 

Então fica a dica de tentar escapar dos horários de pico! 

 

 Pra você que vem de carro segue o mapa: 

 

     De qualquer local que estiver vindo, a Avenida que levará você 

até o evento será a Av. John Boyd Dunlop. Então se você se 

perder, coloque no GPS o nome dessa avenida e quando estiver 

nela digite o nome da rua da chácara ( R. Oito, nº 550 – Bairro 

Chácaras Cruzeiro do Sul), mas você não vai se perder!rs 

 Mapa saindo da rodoviária 

 

 

Link do mapa para melhor visualização: https://goo.gl/maps/erBHNP3w7u82 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/erBHNP3w7u82


 

 

Mapa saindo do aeroporto: 

 

 

Link para melhor visualização: https://goo.gl/maps/vkRM21FqNDn 

 

o Você que vai pegar táxi: Caso o motorista não souber, não 

tiver GPS ou ficar em dúvida mostre o mapa para ele!  

A corrida até a chácara deve ficar no mínimo uns 50 reais. Não 

conseguimos ter acesso a essa informação. 

 

 Pela Rodovia D. Pedro: 

https://goo.gl/maps/vkRM21FqNDn


 

 

 

Link para melhor visualização: https://goo.gl/maps/Mj2dMXdSSVJ2  

 

 Você que vem de avião: 

     

No aeroporto de Viracopos 

procure a plataforma do ônibus 

193.  

Atenção! Pegue o 193! 

Ele irá te levar até a Rodoviária!  

Quando descer, ande um pouco mais a frente e vai estar no ponto 

do 213, embarque nele. 

Atenção! Quando descer na rodoviária, pegue o 213!  

 

Agora siga a partir do 2º passo 

(pois você já vai estar no ônibus 213), mas é importante ler todas as 

informações. 

 

 Utilização do ônibus em Campinas:  

 A passagem em Campinas custa 3,80, 

porém se preferir existe o bilhete único. 

Com ele você tem 2 duas de integração 

depois da primeira passagem, isto é, 

dentro das duas horas não pagará no 

próximo ônibus que pegar  

 

Pode ser feito no terminal de ônibus que 

fica no mesmo ambiente que a rodoviária 

193 213

https://goo.gl/maps/Mj2dMXdSSVJ2
https://www.bing.com/images/search?q=avi%c3%a3o&view=detailv2&&id=EEA5798EA62D17DF217BEDCA1B28568D1126EB47&selectedIndex=29&ccid=fKlufyWE&simid=608045173855292630&thid=OIP.M7ca96e7f25840cf5f06408865b905e86o0


 

 

(explicaremos abaixo), caso não entenda pergunte para o 

segurança da rodoviária que eles informam.  

Passe o bilhete único normalmente no visor próximo a catraca, não 

será cobrado o valor. 

o Tem direito de pegar até três ônibus nas duas horas de 

integração. Você irá utilizar 2 ônibus para chegar até a 

chácara. 

É necessário apresentar RG e CPF. No momento do cadastro, 

também são solicitadas informações como data de nascimento e 

nome da mãe. O cartão fica pronto na hora, gratuitamente, sendo 

necessária apenas a despesa com a carga de créditos, no valor 

mínimo de uma tarifa. 

Acesse esse link: 

http://www.emdec.com.br/ABusInf/consultarlinha.asp e consulte a 

linha pelo código digitando o número do ônibus para saber os 

horários. 

E quem está vindo de ônibus? 

Quando sair do seu ônibus, suba as escadas rolantes e vá para 

essa saída que fica entre a farmácia e a Casa do Pão de Queijo. 

Desça as escadas. 

1º Ao sair você verá o ponto do 193, continue andando e chegará 

no segundo ponto: PONTO DO 213! VOCÊ PEGARÁ O ÔNIBUS 

213. 

Se quiser fazer o Bilhete Único, ande um pouco mais e verá umas cercas 

de ferro azul, neste local verá os guichês. Entre na fila! 

2º Você está dentro do ônibus 213, certo? Peça para o cobrador 

avisar quando estiver chegando no terminal campo grande.  

Dica Premium: Tenta se ajeitar num banco ou cantinho do 

ônibus porque irá demorar para descer. 

Atenção! Você irá descer no TERMINAL CAMPO GRANDE! 

http://www.emdec.com.br/ABusInf/consultarlinha.asp


 

 

3º Quando descer no TERMINAL CAMPO GRANDE procure a 

plataforma do ônibus 209, você irá pegar ele para chegar até a 

chácara.  

Atenção! No TERMINAL CAMPO GRANDE pegue O ÔNIBUS 209. 

4º Quando estiver no 209, peça para o motorista ou cobrador te 

avisar quando chegar no ponto da R. Antônio Rodrigues Monteiro. 

Quando descer do ônibus, siga descendo reto até chegar na 

Rua Oito (a R. Oito é uma de estrada de terra). Não confunda 

com a estrada de terra que tem bem perto do ponto. 

Vamos dar um jeito de colocar algum sinal indicando a direção para 

não confundir, assim que colocarmos avisaremos vocês, ok? 

 

 

 

R E C A P I T U L A N D O 

 

 

 

 

 

•Rodoviária

ônibus 213

• Desça no Terminal 
Campo  Grande 

• Pegue o 209

ônibus 209
•Desça na R. 

Antônio 
Rodrigues 
Monteiro



 

 

4 – E a mala já está pronta? Não, né? Então vamos 

dar uma ajudinha! 

Não esqueça seus documentos pessoais! 

  Para a galerinha que vai ficar no alojamento:                                                                          

Barraca (necessita levar barraca, só temos um 

quarto)  

Colchonete.        

Travesseiro, cobertor, roupa de cama e etc. 

 Toalha e roupas de banho 

Objetos para higiene pessoal 

Protetor solar e repelente  

Objeto para tocar ou doar no escambo 

Objetos para os jogos  

Carregador de celular com adaptador (COLOCAR O NOME)  

Roupas confortáveis, para atividade integrativa;  

 

E a galera que não vai ficar no alojamento: 

 

Protetor solar; repelente; o objeto do escambo e roupas 

confortáveis para atividade integrativa. 

 

https://www.bing.com/images/search?q=documentos+desenho&view=detailv2&&id=BBCC7EAA1E871BDD59180BA2F1FFB48EBB7674AA&selectedIndex=6&ccid=Y7ootkM0&simid=608029505817020755&thid=OIP.M63ba28b643347fa29a550665c4bdd840o0


 

 

 

5. E a alimentação? 

Já está inclusa na inscrição, 

mas temos disponível 

geladeira e fogão para quem 

quiser utilizar. 

A galera do alojamento terá o 

Café da manhã, almoço, café 

da tarde e janta e inscrição 

sem alojamento terá o almoço 

e café da tarde. 

IMPORTANTE!  

Iremos decidir o cardápio da 

semana na segunda-feira!  

Na segunda-feira teremos 

disponível a janta somente, 

pois será o horário que 

teremos todos no alojamento

.  

6. E o banheiro e a limpeza do local? 

Temos 3 banheiros com chuveiro, portanto teremos que nos 

organizar em relação ao banho. 

Deixaremos disponível um kit limpeza para 

TODOS ajudar limpando o que sujou, com 

a colaboração de todos iremos ter um 

ambiente agradável!  

7.  E quem inventou as 

recomendações para o convívio 

saudável? 

Pois é galera, foi a COMORG viu!  

 

Então vamos esclarecer: estaremos em um grande número de 

pessoas e para que todos possam se sentir bem decidimos deixar 

alguns pontos esclarecidos para que não ocorra momentos 

desagradáveis. Outra questão é que estamos representando a 

EXNETO e a PUC Campinas e caso dê algum problema a 

https://www.bing.com/images/search?q=limpeza&view=detailv2&&id=268A341831077A9E12E6430C20370D262D4A081E&selectedIndex=2&ccid=ACinuZyY&simid=608010457626314204&thid=OIP.M0028a7b99c985ad3a9fd709fa4872e7co0


 

 

COMORG que está responsável. Assim, pedimos a colaboração e 

respeito de todos! 

 

-Respeitar o horário do silêncio, a partir das 23 horas; 

 
-Não Consumir drogas ilícitas em momento de palestras; 

 

-Utilizar o kit limpeza disponível para a higiene do local; 

 
-Colocar nome nos pertences.  

 

 

 Lembrando que a entrada de menores de idade é 
PROIBIDA e estaremos conferindo o RG no momento do 
credenciamento. 

 

8. Esclarecemos todas as dúvidas.... Deu uma 

animada? Ainda não? Então vamos para as fotos do 

ENETO 2015 em BH. 



 

 

  

 

 

 

9. Terá certificado? 

Siiim ! 

Todos que fizerem o credenciamento no local do evento receberão 

o certificado! 

 

 

 

 



 

 

10. Ainda estou com dúvida, quem eu procuro?  

 

A COMORG está totalmente disponível, entre em contato conosco. 

Para conhecer e reconhecer no dia do evento segue o contato da 

galerinha.  

Agradecemos e esperamos T.Odos!  

Vem que a luta é nossa! 

Crislaine ALves

• Face: https://www.facebook.com/crislaine.marabeis.1?fref=ts

• Whats: (19) 983985124

Isadora Cabral 

• Face: https://www.facebook.com/isadora.cabral.75

• Whats: (19) 983046051

Kezia Lopes

• Face: https://www.facebook.com/lopes.kezia?fref=ts

• Whats:  (11) 949641505

Fernanda Silva
Face: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002823206027
&ref=ts&fref=ts
whats: (35) 91330868


