Conferência de
Treinamento

2022 Conferência de
Treinamento IACA

Datas / horários da conferência:
Segunda-feira, 22 de agosto a sexta-feira, 26 de agosto (sexta-feira só haverá atividade em meio período)
As sessões ocorrem principalmente das 8h às 17h
REGISTRATION COSTS
Hotel:
Membros da IACA: $500.00
The Palmer House Hilton
Não membros: $600.00
17 East Monroe St, Chicago, IL 60603
Estudante em tempo integral:
The Palmer House Hilton Official Site
Tarifa do quarto: $183.00/ noite + impostos
Período de Reservas: sábado, 20 de agosto a sexta-feira, 26 de agosto
Reservas de quartos: https://book.passkey.com/go/IACATraining2022

$150
(prova de status de tempo integral
obrigatório)
INSCRIÇÕES LOGO SERÃO
ABERTAS

Informações sobre COVID e viagens:
Por favor, siga o link abaixo para ver os atuais avisos de viagem Covid da cidade de Chicago, pois eles são
atualizados regularmente e estão sujeitos a alterações
ORIENTAÇÕES PARA VIAGENS À CHICAGO

Aeroporto:
(MDW) Chicago Midway Airport, 30-40 minutos, 21 Km (Recomendado)
(ORD) Chicago O’Hare Airport, 50 minutos, 30 Km

Política de cancelamento: Todos os cancelamentos de inscrição na conferência devem ser enviados por escrito
para conference-registrar@iaca.net em ou antes de 20 de julho de 2022 para reembolso total. Verifique a política
completa na página da Conferência da IACA aqui.

Conferência de
Treinamento

Conferência de Treinamento
IACA
Preparação e lista de verificação

Atividades Diárias: (Para o fornecimento de refeições será exigido comprovante de vacinação)
•
•
•
•

Segunda (22/08): Coquetel de boas-vindas
Terça (23/08): Almoço em pratos servidos com RSVP no momento da inscrição
Quarta (24/08): Drinques fornecidos durante o evento social com confirmação no momento da inscrição
Bebidas e lanches serão fornecidos durante a semana.

Traje:
o
o
o
o

De esporte fino a esporte
Traga uma jaqueta ou suéter leve para os intervalos que tendem a ficar frios com o ar-condicionado.
Traga roupas que possam ser vestidas uma sobre as outras para permitir adequação as variações de
temperatura nos ambientes externos ou internos.
As temperaturas de Chicago em agosto variam entre 17 e 28º C

Lista de verificação para conferências e viagens:
☐ Passaporte / Documento de Identificação válido.
☐ Cartões de visita para eventos de networking.
☐ Bloco de notas, se você fizer anotações manuscritas.
☐ Laptop e carregadores.
☐ Símbolos de agências ou outras lembranças de sua unidade - haverá uma área designada para a troca.
☐ Carregador de celular.
☐ Medicamentos/vitaminas pessoais.
☐ Tylenol/Advil/Aleve
☐ Protetor solar
☐ Clipe de encadernação - para não deixar aquele raio de luz entrar pela cortina manhã cedo.
E se eu esquecer algo? Uma loja de conveniência CVS localiza-se na Avenida S Wabash 105, a 2 minutos de
caminhada do hotel.

