
Diálogo Inter-regional sobre Educação e Desenvolvimento
na América Latina, Caribe e África

28 - 31 de março de 2023 – Buenos Aires, Argentina

NOTA LOGÍSTICA E INFORMAÇÕES PRÁTICAS

I. LOCAL DA REUNIÃO

i. O evento será realizado em múltiplos locais:
a. Ministério da Educação, (Pasaje Pizzurno 935, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires).
b. Universidade Nacional de San Martín - UNSAM (Av. 25 de mayo 1169,

San Martín, Província de Buenos Aires)
c. Universidade Nacional de Hurlingham - UNAHUR (Av. Gdor. Vergara

2222, Villa Tesei, Província de Buenos Aires)
d. Universidade Nacional do Noroeste da Provincia de Buenos Aires -

UNNOBA (Roque Sáenz Peña 456, Junín).
e. CCK -Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151 Cidade de Buenos Aires)

ii. Qualquer comunicação e/ou consulta pode ser enviada com o tema
Diálogo Inter-regional sobre Educação e Desenvolvimento na América
Latina, Caribe e África para o seguinte endereço:
privada.dnci@educacion.gob.ar

II. INSCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES

i. Registre-se
Para registrar a sua participação, vá para este link e clique na seção
Registro. O formulário de inscrição deve ser preenchido integramente
por cada participante, sem omitir nenhuma informação. Os dados neles
contidos serão tratados como confidenciais, de acordo com a legislação
vigente.

ii. Credenciamento
A entrega das credenciais ocorrerá na entrada do Ministério da Educação
no dia 30 de março.
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III. IMPRENSA E COMUNICAÇÃO

Uma sala de imprensa estará disponível para facilitar a divulgação das atividades
realizadas no âmbito do Diálogo Inter-regional sobre Educação e
Desenvolvimento na América Latina, Caribe e África.

IV. RECOMENDAÇÕES PARA ACOMODAÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Os participantes cobrirão suas passagens aéreas, bem como o alojamento e os
traslados aeroporto-hotel-aeroporto durante os dias do evento. O Ministério da
Educação da Argentina oferecerá um coquetel de boas-vindas, bem como
almoços para os participantes credenciados durante os dias do evento.

Recomendamos que os participantes reservem seus quartos diretamente em
hotéis localizados nas proximidades do Ministério da Educação, por exemplo:

Hotel 5 estrelas:

PALLADIO HOTEL BUENOS AIRES
MGALLERY
Avenida Callao 924 - Cidade de Buenos
Aires
Tel.: +54 11 4700 7500
e- mail: recepcion.palladio@accor.com
Web:
https://www.palladiohotelbuenosaires.com
/
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Hotéis 4 estrelas:

Hotel Wilton
Avenida Callao 1162/64, Cidade de Buenos
Aires
Tel: +54 11 4811-1818 / 4812-4993
WhatsApp : +54911 41681422
E- mail: info@hotelwilton.com.ar
Web: http://www.hotelwilton.com.ar/

Hotel Ker Recoleta
Marcelo Torcuato de Alvear 1368, Cidade
de Buenos Aires
Tel.: +54 11 5277-4600
E-mail:
reservasrecoleta@kerhoteles.com.ar
Web:
https://kerhoteles.com.ar/KerRecoleta/
 
Hotel Bison Liberty
Paraguay 1207, Cidade de Buenos Aires
Tel: +54 11 3723-2530
E-mail: reservas@bisontelibertad.com
Web: https://www.bisontelibertad.com/es

Hotéis 3 estrelas:

Hotel Waldorf
Paraguay 450, Cidade de Buenos Aires
Tel.: + 54 11 4312-2071/79
E-mail: reservas@waldorf-hotel.com.ar
Web:https://www.waldorf-hotel.com.ar/
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Hotel Aspen Suites
Esmeralda 933, Cidade de Buenos Aires
Tel: + 54 11 2150 8999
E-mail: reservations@aspensuites.com.ar
Web: www.aspensuites.com.ar

V. REQUISITOS PARA ENTRADA E SAÍDA DA ARGENTINA

Todas as pessoas que chegam à Argentina devem ter um passaporte nacional
válido e um visto correspondente emitido pelas autoridades argentinas, quando
necessário. As pessoas que são nacionais dos Estados Membros ou Associados
do MERCOSUL podem entrar no país com um documento nacional de identidade.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o consulado da República Argentina
em seu país o mais rápido possível.

Países que precisam solicitar um visto para entrar na Argentina:

Para verificar se você precisa de visto, por favor, verifique aqui Regime de Vistos

Os titulares de passaportes comuns, oficiais ou diplomáticos que precisam
solicitar vistos para participar do evento acima mencionado devem entrar em
contato com o Escritório Consular Argentino de seu país.

Para verificar as representações argentinas no exterior: Embaixadas e
Consulados

Para mais informações sobre o tipo de visto necessário, visite o seguinte enlace:
www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/entrada-y-salida-del-pais.

Os participantes são gentilmente solicitados a manter o formulário de entrada
que lhes será emitido ao chegar na Argentina. Será solicitado pelas autoridades
de imigração ao deixar o país.
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VI. COVID 19

Até o momento, não há requisitos COVID-19 para entrada na Argentina para
cidadãos argentinos, estrangeiros residentes e estrangeiros não-residentes.
Sugere-se verificar se há atualizações antes de viajar.

VII. SEGURANÇA

O Ministério da Educação da Argentina garantirá a segurança de todos os
participantes do evento.

VIII. SERVIÇO MÉDICO DE EMERGÊNCIA

Em caso de emergência, a organização do Diálogo Inter-regional sobre Educação
e Desenvolvimento na América Latina, Caribe e África fornecerá o Sistema de
Assistência Médica de Emergência - SAME - que garantirá assistência médica a
todos os participantes do evento.

É responsabilidade de cada participante fazer, se achar conveniente, um seguro
geral de assistência em viagem para cobrir possíveis problemas de saúde durante
os dias em que permanecer em Buenos Aires, pois os organizadores do evento
não serão responsáveis por este tipo de imprevisto.

IX. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE BUENOS AIRES - ARGENTINA

A República da Argentina está localizada na América do Sul, com uma área total
de 3.761.274 km². Mais informações em: www.argentina.gob.ar/pais.

i. Moeda
A moeda oficial é o peso argentino. Há notas de 10, 20, 50, 100, 100, 200, 500 e
1000 pesos, e moedas de 1, 2, 5 e 10 pesos.

Os cartões de crédito são amplamente aceitos em shopping centers,
restaurantes e caixas eletrônicos.
Táxis, Remises e outros meios de transporte público normalmente não
aceitam cartões de crédito ou débito.
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Para confirmar a taxa de câmbio atual: www.bna.com.ar/Personas.

ii. O clima
Buenos Aires oferece um clima quente em março. A temperatura no
outono em Buenos Aires pode variar entre 25°C e 16°C. Esta é a
temperatura perfeita para explorar Buenos Aires sem se sentir muito
quente ou muito frio.
Você pode verificar o tempo dia a dia
https://www.smn.gob.ar/pronostico.

iii. Eletricidade
A corrente na Argentina é de 220 volts, 50 ciclos de corrente alternada.
As tomadas têm 2 furos cilíndricos ou 2 furos planos com aterramento. É
aconselhável viajar com um adaptador para estes pontos de venda.

iv. Fuso horário
O tempo da Argentina é -0300 UTC (Greenwich Mean Time).

v. Comércio, horários e outros
Bancos e casas de câmbio: de segunda a sexta-feira, entre 10h e 15h.
Escritórios comerciais: geralmente das 9h às 12h e das 14h às 19h.
Lojas e empresas: de segunda a sexta-feira das 9h às 20h e sábado das
9h às 13h.
Cafés: estão quase sempre abertos, com uma pausa entre 2 e 6 da
manhã.
Restaurantes: o almoço é servido a partir das 12h30min e o jantar a partir
das 20h30min. Muitos estabelecimentos oferecem fast-food a qualquer
hora.
É costume deixar 10% da taxa de serviço nos cafés e restaurantes e dar
gorjetas aos porteiros, carregadores, porteiros e contínuos nos shows.

vi. Telefonia
O código internacional do país é +54, e o código da cidade de Buenos
Aires é 011.
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