MANUAL DO PARTICIPANTE
Ei seus lindos sedentos de Informações, aqui vão as informações
necessárias para você ter a honra de se tornar um Eleano do Encontro Latino
Americano de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo em QOSQO 2012.

 TEMÁTICA
“Memórias Urbanas, construindo identidade na diversidade”
Este encontro rememora a importância do lugar como ícone da nossa
evolução latinoamericana e mostra a incerteza gerada pela atual situação da
fronteira cultural entre a tradição e a modernidade. Assim como o desafio de
superar estes pontos de vista conflitantes, assimilando-os e criando uma
realidade alternativa em que o efeito do nosso passado histórico dependerá da
permanente adição cuidadosa do presente como meio que oferece vida e
sentido.
A superação dessas fronteiras em nossa memória, entre o legado
ancestral e o nosso modo de vida presente, nos interroga a resolver e que nos
tem levado a indagar na Memória Urbana para lembrar como se estrutura uma
sociedade em um lugar compreendido como produto do espaço e do tempo,
para compreender o nosso passado, presente e projetar-nos ao futuro, como
base para um melhor habitar, recuperando valores da nossa identidade
NATURAL - HUMANA - URBANA como eixos temáticos que nos permitam
alcançar nossa própria modernidade, construindo identidade na diversidade.
Este ELEA buscará gerar consciência em cada um dos participantes,
promovendo o re-pensar sobre a nossa identidade e o direito à vida, superando
nossas diferenças, respeitando a diversidade, aprendendo sobre a mesma,
voltando a criar uma cultura de respeito à cidade e à identidade que nos
permita desenvolver possíveis soluções, deixando um “traço” positivo no lugar
que sirva de experiência para futuros projetos.
LUGAR DE INTERVENÇÃO: VALE SAGRADO DOS INCAS
O Vale Sagrado dos Incas é a área compreendida principalmente entre os
povos de Pisac e Ollantaytambo, nas províncias de Calca e Urubamba a
noroeste de Cusco, encontrando-se a 78 Km a noroeste da cidade de Cusco.
Sua altitude é de 2800 metros do nível do mar, o qual confere um clima ameno,
marcado por duas estações: chuvas e seca, de novembro à março e de abril a
outubro, respectivamente. Com uma temperatura média anual que flutua entre
11ºC e 13ºC, nos dias ensolarados chega aos 20ºC. Climaticamente falando, é
um lugar ideal.

Cusco provém do quechua Qosqo, que significa “umbigo”, já que para os
Incas o umbigo é o centro de toda a cidade e Cusco era para eles o umbigo do
mundo. Yucay, nome que se conhecia o Vale Sagrado, foi um lugar privilegiado
em tempos pré-hispânicos, ali tinham terras os incas e seus descendentes. O
Vale esteve povoado por andinos que serviam para o cultivo de um dos
produtos mais apreciados e de maior valor ritual: o milho.
No entanto, a chegada dos espanhóis e a posterior conquista do povos
incas interrompeu seu desenvolvimento. Construíram-se novas cidades sobre os
alicerces de antigas cidades incas, substituindo templos por igrejas e palácios
por mansões para os conquistadores. Durante a colônia, a religião foi muito
próspera graças à agricultura, pecuária, mineração assim como o comércio.
Cusco conservou certa influência inca durante algumas décadas após a
conquista, mas depois iniciou um longo declínio. Já no século XX, a atividade
turística reconfigurou novamente usos e costumes da população, abandonando
práticas típicas de atividades produtivas, afastando-se assim da antiga vocação
do lugar. Diante esta ameaça, a UNESCO declarou Cusco como “Patrimônio
Cultural da Humanidade” para a proteção e preservação de seu legado
histórico.

 CIDADE ELEA:
Urubamba - Qosqo, Peru
A cidade ELEA se encontra em Urubamba, uma província localizada a uma hora
de Qosqo, e é a maior cidade do Vale Sagrado dos Incas.
Clima: Urubamba, em setembro faz calor durante o dia, e é muito frio durante a
noite, em torno de 9 a 6°C, só que a sensação térmica é mais baixa, a melhor
maneira de dormir quentinho é arranjar um cobertor de orelha ;D
Urubamba também tem o ar muito seco! é uma cidade com baixa humidade do
ar, por isso você pode ter problemas para respirar, para amenizar esse
problema, recomendamos que se hidrate constantemente, beba muita agua.

 INSCRIÇÕES:
É isso ai seu lindo, você entendeu a Temática, conheceu a Cidade e agora
chegou a hora de entender sobre as inscrições.
As inscrições para o ELEA QOSQO 2012 para os brasileiros abrirão pelo site
www.rgfenea.org dia 23/06 as 10:00hs e fecharão no mesmo dia, as 23:00hs,
horário de Brasília.
A inscrição custará 168 Dólares+2 PINGAS entregue na CIDADE ELEA,
no momento do Credenciamento. A pinga será utilizada para festa do Brasil, no
dia 2 de outubro, organizada pela Delegação Brasileira.
Se você for se inscrever para qualquer outra modalidade isenta ( CICAU,
OFICIANTE, APOIO), pedimos para que mesmo assim faça sua inscrição como
participante, para que não perca sua vaga, caso não seja chamado na
modalidade que você se inscrever. Se você se inscrever e não for escolhido, sua
inscrição NÃO PASSARÁ automaticamente para a opção de Participante, por
isso é importante que esteja devidamente cadastrado como participante, caso
seja escolhido para uma dessas categorias sua vaga no ELEA será repassada por
ordem, ao próximo da lista de espera.
Oficiantes, CICAU e Apoios são isentos do valor da inscrição, porém
devem seguir a risca o edital e entregar o cheque caução para a ComOrg no
momento do credenciamento.

 OFICIANTES
As inscrições de oficiantes abrirão no dia 23/06 e vão até o dia 30/06.
Serão feitas pelo www.rgfenea.org. São 2 oficinas por país, podendo ser
lúdicas ou não.
As oficinas serão escolhidas no COLEA AGOSTO em Qosqo, por todos os
Delegados e pela COMORG CPEA PERU.
Faça sua inscrição como participante primeiro, pois caso não seja escolhido
sua vaga no ELEA estará garantida!

 CICAU
As inscrições do CICAU (Congresso de Iniciação Cientifica de Arquitetura e
Urbanismo - Latino Americano) serão feitas pela ComOrg, e não diretamente
pelos Delegados e nem pelo RGfenea.org.
Eles liberarão logo o edital, e nós divulgaremos no grupo do facebook
“ELEA’s Delegação Brasil” e pelo site www.fenea.org/elea.
Serão 2 CICAU’s por país, sendo isentos da inscrição, e deverão enviar
conforme EDITAL o seu trabalho, para o e-mail: contenido@eleaqosqo2012.org
até o dia 20/07.

Faça sua inscrição primeiramente como participante, pois caso não seja
escolhido sua vaga estará garantida!

 APOIO
As inscrições de Apoio para o ELEA Qosqo 2012 serão feitas pela
ComOrg, e não diretamente pelos Delegados e nem pelo rgfenea.org.
Eles liberarão logo o edital, e nós divulgaremos no grupo do facebook “ELEA’s
Delegação Brasil” e pelo site www.fenea.org/elea.
Os apoios, para garantirem sua isenção, é necessário comparecer no local
da cidade ELEA no dia 25 de setembro de 2012.
Não existe um limite de inscritos ou número mínimo de apoios por país.
Faça sua inscrição primeiramente como participante, pois caso não seja
escolhido, sua vaga estará garantida!

 PARTICIPANTE
OPÇÃO 1


250 vagas www.rgfenea.org

1.1- Primeiramente você deve se inscrever no www.rgfenea.org e preencher seu
perfil no site.
1.2- No dia 23/06 das 10h às 23h,no horário de Brasília, você deve entrar no seu
usuário do rgfenea.org, ir até a aba INSCRIÇÕES e fazer sua inscrição como
participante no ELEA Qosqo, independente do tipo de inscrição que queira ter,
para garantir sua ida ao ELEA Qosqo. A ordem das inscrições se dará pelo
horário que for concluída, por isso, te apresse menino! Acorde cedo neste dia!
1.2- Aguarde um e-mail de confirmação do recebimento da sua inscrição que
os Delegados brasileiros enviarão para você, através do e-mail elea@fenea.org
(configure seu e-mail para não mandar mensagens dessa conta para a lixeira ou
classificá-las como spam). SUA INSCRIÇÃO NO RGFENEA SÓ ESTARÁ
CONFIRMADA MEDIANTE EMAIL DOS DELEGADOS PARA VOCÊ, pois o sistema
não irá bloquear mais inscrições que as 250 previstas. Os participantes que se
inscreverem no rgfenea.org e não receber o e-mail de confirmação estarão na
lista de espera para o ELEA Qosqo. E no COLEA Agosto iremos tentar viabilizar
mais vagas para os brasileiros.
1.3- Se você recebeu o e-mail de confirmação, PARABÉNS, você esta há um
passo de se tornar um Eleano, fique atento e SIGA PASSO A PASSO O EMAIL
QUE TE MANDARMOS! E bora pra Qosqo, seu lindo!!!

OPÇÃO 2


50 vagas reservadas para o ENEA SALVADOR 2012

Você não conseguiu fazer sua inscrição no rgfenea? Você vai para o ENEA
Salvador 2012? Ou tem um amigo que vai pro ENEA Salvador 2012? Então não
fique triste! :D
Faça sua inscrição lá, seu lindo! Não marque bobeira, o seu amigo também
pode fazer a sua inscrição e será mais uma oportunidade de ser um ELEANO!
2.1-Procure a Diretora Jessica Marques, ela estará no espaço FeNEA esperando
por vocês.
2.2- Tenha em mãos uma cópia do seu documento de Identificação (RG, por
exemplo), e comprovante de Matricula da sua Faculdade e e-mail,+ 168 dólares
referentes ao valor da inscrição do ELEA Qosqo 2012. Só será aceita a inscrição
paga em dólar e com os documentos necessários. No momento da inscrição,
você receberá um comprovante de que recebemos o valor da sua inscrição em
dólar.
2.3- Entraremos em contato com você por e-mail para finalizarmos sua inscrição
para o ELEA, e prontinho! Agora é arrumar suas malas e bora pra Qosqo, seu
lindo! E não se esqueça de levar as 2 pingas para serem entregues na hora do
credenciamento na cidade ELEA! Elas também fazem parte do processo de
inscrição!
2.4- Não se esqueça de levar pro ELEA Qosqo o comprovante de pagamento
que será entregue pra você em Salvador. Você deve estar com ele no momento
do seu credenciamento na Cidade ELEA!

 DOCUMENTAÇÃO E COMO ENTRAR NO PERU:
Esse pequeno resumo é uma explicação simples do que é necessário para
entrar (legalmente) no Peru. Vamos lá:
1.

Documentação: Brasileiros podem embarcar com o passaporte
original, com validade mínima de 6 meses OU apenas com a Carteira
de Identidade Brasileira (RG) original em bom estado de conservação
e emitida há menos de 10 anos.

Aí você nos pergunta, mas como eu tiro um passaporte?
Também é bem simples. No site da Polícia Federal tem um passo a passo
bem didático. (http://www.dpf.gov.br/servicos/passaporte/requerer-passaporte).
Você vai precisar de Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, comprovante
que votou na última eleição (pode ser tirado pela internet ou então no TRE da
sua cidade), e para os homens, comprovante que se apresentou ao serviço
militar. É necessário também que se faça o requerimento, que vai gerar uma
Guia de Recolhimento da União, e é fundamental que se apresente o
comprovante de pagamento disso aí. Depois, agende sua entrevista no posto da
Polícia Federal mais próximo (pela internet mesmo). Leve tudo isso aí, e se você
não tiver cara de muambeiro ou traficante, seu passaporte ficará pronto em
bem pouco tempo (uns 15 dias úteis).
2.
Visto: Brasileiros estão isentos de visto à turismo ou negócios para
permanência no Peru de até 90 dias.
3.
Vacina: Segundo a ANVISA, o Peru é um país que apresenta risco de
contaminação da febre amarela, mas não exige que os viajantes
apresentem certificado de vacinação. Ou seja, fica a critério do
participante se vacinar ou não.
Outra informação útil para quem vai de avião: O peso máximo de
bagagem a ser despachada é de 23 kg em viagens pela América
Latina. Quando passar disso, uma taxa adicional será cobrada no
momento do check-in proporcional ao excedente. E fique atento ao
tempo de antecedência que a companhia exige para o check-in. Para
viagens internacionais pela América Latina, geralmente é necessário
2h.
Agora que você já sabe como fazer para fazer sua inscrição e entrar no
Peru, junte suas tralhas e vamos todos nos encontrar em mais esse ELEA!

 INFORMAÇÕES GERAIS:
Para finalizar temos alguns informes que a COMORG CPEA PERU pediu para
passarmos para vocês.
1. A água da torneira em Qosqo e região não é potável, e não se pode consumir
a mesma, correndo risco de ter infecções graves se for ingerida devido a
presença de uma cultura bacteriana nociva.
2. É terminantemente proibido utilizar drogas e entorpecentes no Peru, não
existe quantidade mínima de uso legal no país, Delegados e Comorg’s não se
responsabilizam pelo uso de qualquer substância ilícita dentro ou fora da
cidade ELEA.
3. Consciência com o lixo! Seja limpinho e educado, Einh! Nada de Brasileiros
jogando lixo no chão ou deixando lixo pelo caminho! A região é Patrimônio
Cultural da Humanidade, Contribua para a minimização dos impactos humanos
sobre o lugar! ;D
4. A estadia será em camping. Não esqueça sua barraca, o colchão inflável, e o
saco de dormir, ou durma de conchinha com alguém ;D

NAPAYKUNAKUY!!!

