Chamada para Hospedagem Solidária

A hospedagem solidária é uma alternativa para fortalecer a participação de pesquisadores/as
inscritos/as na II Reunião de Antropologia da Saúde, a ser realizado entre 08 a 10 de
novembro de 2017, na Universidade de Brasília. Tem como objetivo proporcionar a
interação entre pessoas que possam oferecer espaço para hospedagem e pessoas que desejam
se hospedar no Distrito Federal durante a realização do evento.
A ideia é encontrar alunos (de graduação e de pós-graduação) que possam receber um/a
estudante/professor/a em casa sem custos para este. Entretanto, frisamos que é apenas
pouso, sem refeições, pois não queremos onerar em demais o/a anfitriã/o.
Se desejar participar como ANFITRIÃ/O, pedimos que escreva para o email do evento
indicando:
a) Nome, idade e curso (graduação/pós-graduação);
b) Local da residência (região administrativa);
c) Tipo de leito (cama, sofá, sofá-cama, área para barraca);
d) Possibilidade de carona solidária para o evento;
e) Tipo de acessibilidade por transporte público;
f) Condicionantes, quando houver (limitações de ordem física, disponibilidade de
receber crianças, hábitos incompatíveis, fumantes, etc.)
g) Telefone particular e e-mail para contato.
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Se você é um/a HÓSPEDE em potencial, pedimos que escreva para o email do evento
indicando:
a) Nome, idade, curso (graduação/pós-graduação) e universidade de origem;
b) Categoria do participante (estudante, professor/a, pesquisador/a);
c) Tipo de participação no evento (apresentação em Grupo de trabalho, Mesa
redonda, mostras filmo/fotográficas etc.);
d) Cidade de origem;
e) Datas de chegada e partida;
f) Telefone particular e e-mail para contato.

O envio dos dados para participar da hospedam solidária poderá ser feita até o dia 16 de
outubro de 2017, pelo e-mail iiras.antropologiadasaude2017@gmail.com
A Comissão Organizadora do evento irá fazer uma proposta de compatibilidade de interesse
entre a oferta da hospedagem solidária (pelo/a anfitriã/o) e a demanda por hospedagem
solidária (hóspede). Em seguida, irá comunicar e colocar em contato os dois lados.
Seguimos à disposição para mais informações por meio do e-mail acima. Aproveitamos desde
já para agradecer o interesse no evento e a disponibilidade em contribuir com a hospedagem
solidária.

Comissão Organizadora da 2ª RAS
Departamento de Antropologia
Universidade de Brasília
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