PERGUNTAS FREQUENTES
1 O que devo fazer para me inscrever no CRES 2008? Você deve
preencher a ficha de inscrição no seguinte link: http://www.cres2008.org
2

Gostaria de obter informações detalhadas sobre o CRES 2008, o que
devo fazer? Por favor, visite nossa página na internet:
http://www.cres2008.org

3 Qual é o tema principal do CRES 2008? Por favor, visite nossa página na
internet: http://www.cres2008.org
4

Como saber se minha inscrição já esta confirmada? A página da Web
automaticamente enviará sua confirmação.

5

A participação, ou a inscrição tem algum custo? Não, mas você deve
fazer sua inscrição o quanto antes, pois existe um número determinado
de participantes por país.

6 Quantas pessoas por instituição podem participar? Não existe limite de
participantes por instituição.
7 Posso expor um trabalho? Quais são os requisitos ou condições para a
realização de uma apresentação? De acordo com a dinâmica do CRES
2008, todas as dinâmicas das sessões plenárias e paralelas, assim como
as exposições, já estão programadas desde 2007. Portanto, não existem
inscrições para exposições. Os participantes inscritos terão assegurada a
sua participação livre durante os debates abertos.
8 Qual a data limite para o envio dos trabalhos? De acordo com a dinâmica
do CRES 2008, todos os temas das sessões plenárias e paralelas assim
como as exposições já estão programados desde 2007. Portanto não
existem inscrições para apresentações ou publicações de trabalhos.
9 É indispensável à apresentação de trabalhos? Não
10 É possível assistir as apresentações, na qualidade de assistente? Sim
11 Existe algum pacote ou promoção para a participação em grupo? Não.

12 Existe alguma facilidade com relação às hospedagens? Favor consultar a
sessão de inscrições no site: www.cres2008.org
13 Existem concessões de bolsas que cubram gastos com alimentação e
hospedagem? Não.
14 O Centro de Estudos a qual pertenço pode participar do evento? Sim. A
participação de instituições e organismos de Educação Superior esta
prevista, e será muito bem vinda.
15 Como funciona o trabalho das mesas? Favor consultar o programa do
CRES 2008 em nosso site:
www.cres2008.org
16 Quem é o responsável pelos participantes estrangeiros? Os
organizadores do evento procuram ter à disposição dos participantes
estrangeiros, traduções simultâneas em inglês, português e francês,
durante o evento. É possível revisar as modalidades de inscrição no site
do evento: www.cres2008.org
17 Necessito uma carta convite dirigida à universidade onde trabalho, para
que esta apóie minha participação. Qual é o processo para solicitá-la? Em
anexo encontra-se a carta convite. ACRES 2008 é um evento aberto e,
portanto faz uma convocatória a toda a comunidade acadêmica regional e
mundial, buscando sensibilizar a os distintos atores (pessoas e instituições)
sobre a importância de sua participação no evento.
18 Como estarão organizados os stands? Gostaria de participar com um
para apresentar minhas publicações e as da instituição a qual eu faço
parte. Favor enviar uma carta especifica a Feira de Livros. Ver
convocatória da Mostra de Livros no site: www.cres2008.org
19 Qual a possibilidade de um apoio financeiro para a participação no CMS
2009? Não dispomos de um informe atualizado a respeito do CMES 2009.
20 Gostaria de participar, mas não tenho recursos financeiros. É possível o
Ministério da Educação bancar essa a participação neste evento. Os
custos de participação são de responsabilidade dos participantes.

