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1. Alimentação

A organização do curso montou um pacote de alimentação que cobre
desde o dia 3/9/2022 (sábado) até o café da manhã do dia 11/9/2022 (domingo). O
valor deste pacote é de R$ 480,00 e inclui as 3 refeições diárias: café da manhã,
almoço (ou lanche de campo, a depender do dia) e jantar.

A organização do curso recomenda fortemente que todos os integrantes
do curso optem pelo pacote de alimentação, pois a agenda do curso é bastante
corrida com tempos reduzidos reservados à alimentação. Dessa maneira não
haverá tempo para que integrantes do curso busquem soluções individuais,
cozinhem ou preparem seus próprios lanches.

Esclarecemos que todos os integrantes da organização e do corpo
pedagógico também farão uso do pacote de alimentação.

Refeições cobertas pelo pacote:

Observem que o pacote NÃO inclui o almoço e jantar do dia 11/9 (domingo).

O pagamento do pacote deverá ser realizado diretamente no
estabelecimento responsável pela alimentação. Se chama Cave Beer, fica a cerca
de 400 m do Parque de Exposições, na Av. Gonçalves de Melo, 930 - Centro, Pains
- MG, 35582-000.

Coordenadas do Cave Beer: -20.3732289, -45.6622457 (WGS 84)



2. Apps de geolocalização

Pedimos a todas as alunas e alunos do curso que tenham apps de
geolocalização instalados em seus aparelhos celulares.

Todas as pessoas deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas
através dos apps instalados:

1. Abrir no app um arquivo KML ou GPX que tenha sido recebido via
Whatsapp ou similar. Esses arquivos poderão conter Ponto de
Interesse e/ou tracks.

2. Usando esse arquivo como referência, se guiar tanto em estradas de
asfalto, como de terra assim como em trilhas à pé mesmo que não
tenha conexão da rede de celular, contando apenas com o sinal de
GPS.

Existem inúmeros apps com essas funcionalidades. Seguem abaixo uma
lista de SUGESTÕES. Usem o app de sua preferência!

Para Android:

● Locus Map
● Avenza Maps
● GPS Essentials

Para iPhone:

● Avenza Maps
● Gaia GPS
● AllTrails

É importante que todos cheguem no curso já sabendo usar o app
escolhido para realizar as tarefas acima.



3. Agenda resumida

Sobre a programação do curso, em resumo:

● Dia 3/9 (sábado) - começaremos as avaliações de proficiência às 8h
da manhã. Se estenderão até às 15h. Peço que cheguem o mais cedo
possível pois teremos somente 4 vias. Se muitas pessoas chegarem
tarde, teremos um engarrafamento nas vias. Aulas teóricas das 15h às
16:15h e aulas práticas até às 18:30h

● Dias 4 a 9/9 (domingo à sexta) - aulas teóricas e atividades práticas se
estendendo das 8h da manhã até 20h aproximadamente.

● Dia 10/9 (sábado) - simulado final. Sem hora para começar nem
terminar.

● Dia 11/9 (domingo) - Das 9h da manhã até às 16h reservadas para
encerramento do curso, limpeza e organização de equipamentos e
feedbacks individuais.

Aproveito para informar que no Curso de Espeleorresgate de 2019 as
atividades foram cumpridas com uma pontualidade exemplar e é nossa intenção
repetir esse desempenho no curso de 2022.

4. Camping

O Parque de Exposições onde se realizará o evento conta com espaço que
será reservado para camping, assim como banheiros e chuveiros. É importante
ressaltar, entretanto, que não se trata de um espaço efetivamente preparado para
camping. O Parque não conta com um espaço desta natureza.

Entendemos que é importante disponibilizarmos esse espaço, mesmo que
não ideal, para propiciar uma opção mais barata de hospedagem de forma a
viabilizar a participação de mais pessoas interessadas.



5. Previsão do tempo

A previsão do tempo para a semana do curso em Pains/MG é de máximas
oscilando entre 27°C e 31°C e a mínima oscilando entre 15°C e 18°C. Há previsão de
chuvas esparsas para o meio da semana.

Preparem suas vestimentas e particularmente, quem for acampar, prepare
adequadamente suas barracas, sacos de dormir, etc.

6. Hospedagem

Informamos algumas opções de hospedagem em Pains:

● Hotel Vale das Pedras - (37) 3323 1400
● Pousada (37) 3323 1602

7. Local do curso

O curso ocorrerá no Parque de Exposições Alvino Alves Pinto, localizado na
Rua Formiga, Pains/MG.

Coordenadas da entrada do Parque: -20.3762349, -45.6614350 (WGS 84)


