
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA REDE UNIDA 

EDITAL DE HOSPEDAGEM SOLIDÁRIA Nº 04 – REDE UNIDA  

DE 29 DE MARÇO DE 2018.  

O 13º Congresso Internacional da Rede Unida será realizado na cidade de Manaus, no 

Amazonas, de 30 de maio a 02 junho de 2018. Com o tema central “Faz escuro, mas 

cantamos: redes em re-existência nos encontros das águas”, o evento visa contribuir 

positivamente com os processos de mudança na formação e no desenvolvimento de 

profissionais da área da saúde, bem como na transformação do modelo de atenção à saúde 

e na busca da consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) em seus princípios e 

diretrizes. 
 

Este edital é designado à formação de cadastro de interessados a candidatar-se na 

qualidade de Anfitrião de Hospedagem Solidária do 13º Congresso Internacional da 

Rede Unida e tem por finalidade mediar o contato entre o Anfitrião e o público à qual se 

destina a Hospedagem Solidária: estudantes de graduação e pós-graduação e 

representantes de Movimentos Sociais, oriundos do interior do Estado do Amazonas e de 

outros Estados do Brasil.  

1. DO OBJETO DO EDITAL  

 

1.1. A Hospedagem Solidária caracteriza-se pela hospedagem sem nenhum custo ao 

hospedado, que será recebido pelo Anfitrião em espaço por ele disponibilizado; 

1.2. A Hospedagem Solidária visa atender à necessidade de hospedagem sem custo ao 

hospedado, durante o período do Congresso; 

1.3. O candidato à Anfitrião de Hospedagem Solidária pode acolher o hospedado até 

uma semana, contabilizado o período do Congresso;  

1.4. É de responsabilidade do Anfitrião e do hospedado, estabelecerem de comum acordo 

as regras de convivência; 

1.5. Para     realização     do     cadastro,     o     interessado     deve     preencher     o   

formulário por meio do link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU2f48mqmAfdTRKAe1P73WTPws

8IJaj8t3cpmhJ_Um9t12LA/viewform  

1.6.A Comissão de Infraestrutura entrará em contato com os candidatos a Anfitrião de 

Hospedagem Solidária via e-mail cadastrado, para a confirmação da candidatura;  

1.7. A Comissão de Infraestrutura ou Comissão Geral do Congresso não se responsabiliza 

por possíveis inconvenientes e/ou intercorrências;  

1.8. Ao final do evento o Anfitrião de Hospedagem Solidária receberá um certificado 

de AMIGO DA REDE UNIDA;  

1.9. O período de inscrição é de 03 a 20 de abril de 2018.  

Para maiores informações entrar em contato com a Comissão de Infraestrutura pelo 

e-mail infraestruturaredeunida@gmail.com ou telefone: 98146-9497 
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