
 

 

 Informações sobre os locais do evento 

 

O XII Congresso Brasileiro de Hispanistas está se aproximando e elaboramos algumas 

orientações que podem facilitar sua mobilidade na região do evento e pela cidade de São 

Paulo. Também indicamos algumas páginas virtuais que podem auxiliar sua programação 

cultural na cidade. 

 

- A abertura do congresso será no Memorial da América Latina, que se localiza na 

Avenida Mário de Andrade, 664, no bairro da Barra Funda. O Memorial está situado ao 

lado do Terminal Rodoviário Barra Funda, na zona Oeste de São Paulo. A maneira mais 

fácil de chegar ao local é o metrô, linha 3 (vermelha), Estação Palmeiras-Barra Funda. 

 

Trajeto a pé da Estação Palmeiras-Barra Funda ao Auditório Simón Bolívar 

 

 
Fonte: Google Maps 

 

 

- O congresso acontecerá no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

São Paulo (IFSP), campus São Paulo, localizado na Rua Pedro Vicente, 625, no bairro 

do Canindé. O local fica próximo ao metrô Estação Armênia (Linha 1, Azul – saída 

Terminal Norte) e ao Terminal Rodoviário do Tietê.  

 

Ao descer na Estação Armênia, tomar a saída para o Terminal Norte.  O tempo em média 

a pé até ao campus do IFSP é de aproximadamente 8 minutos. Recomenda-se realizar o 

trajeto em grupos à noite. A entrada será pela portaria A do campus.  

 

 



 

 

Trajeto a pé da Estação Armênia ao Campus São Paulo do IFSP 

 

 
Fonte: Google Maps 

 

- Para consultar e simular o trajeto de sua viagem de metrô em São Paulo, sugerimos o 

acesso ao seguinte link. Informe o local de embarque e desembarque: 

https://www.metro.sp.gov.br/sua-viagem/trajeto/ 

 

- Caso se desloque em transporte por aplicativo ou táxi, o participante deve desembarcar 

em frente à portaria A do campus.  

 

- O campus não possui área de estacionamento. 

 

- No entorno da região do IFSP São Paulo, localiza-se o Shopping D, na Avenida Cruzeiro 

do Sul, 1100, Canindé, que conta com muitas opções gastronômicas na praça de 

alimentação e outros serviços. O acesso se dará pela Portaria C do Campus. Caso venha 

em carro particular ao evento, o shopping é uma alternativa para estacionamento. 

 

 
Fonte: https://www.tripadvisor.com.br/ 

https://www.metro.sp.gov.br/sua-viagem/trajeto/
https://www.tripadvisor.com.br/


 

 

 

- Recomendamos alguns perfis de Instagram com dicas de roteiro e de programação 

cultural na cidade de São Paulo: 

@sp.afora 

@roteiro.sp 

@turistandosp 

@dicasdesampasp 

@rolezinho011 

@guiasp24h 

 

Siga-nos em nossa conta do Instagram, @abhhispanistas, para acompanhar os detalhes 

da programação e demais orientações.  

 

Recomendação de segurança: Evite usar celulares em área pública ou, quando estiver 

dentro de veículos, próximo às janelas.  



 

 

 

Protocolo Covid-19  - XII Congresso Brasileiro de Hispanistas 

O XII Congresso Brasileiro de Hispanistas seguirá norma do IFSP Campus São Paulo, 

que exige comprovação de vacinação contra a Covid-19, para entrada e circulação de 

pessoas nas dependências da instituição. 

PORTARIA NORMATIVA N.º 37/2022 - RET/IFSP, DE 29 DE JANEIRO DE 2022 
 

NORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, PARA 
ENTRADA E CIRCULAÇÃO DE PESSOAS NAS UNIDADES DO INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. 
 

CAPÍTULO I 
 

DO ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO IFSP 
 

Art.  1º    Para  acesso  às  dependências  das  unidades  do  Instituto  Federal  de Educação, Ciência   e   Tecnologia   
de   São   Paulo –    IFSP,   servidores   docentes   e   técnicos administrativos,  trabalhadores  terceirizados,  estudantes,  
estagiários  e  público  em  geral deverão comprovar vacinação contra a Covid- 19. 
 
§  1º    A  vacinação  deverá  corresponder  ao  esquema  vacinal  completo,  vacina de duas doses ou dose única, em 
acordo com calendário do Plano Nacional de Enfretamento à Covid.  
 
§  2º    Excepcionalmente,  será  aceita  a  entrada  de  pessoas  que,  na  data  de início  de  efeito  desta  Portaria,  
tenham  iniciado  o  esquema  vacinal  e  estejam aguardando o período para a segunda dose contra a Covid-19.  
 
§ 3º  A não comprovação da vacinação conforme § 1º deste artigo, ou atraso na  sequência  do  esquema  vacinal,  
quando  permitida  a  excepcionalidade  prevista  no  §  2º deste artigo, implicarão nas penalidades previstas nesta 
Portaria.  
 
§   4º      A   entrada   de   pessoas   com   contraindicação   para   vacinação   será permitida  mediante  apresentação  
de  atestado  ou  declaração  médica  ou  técnica  atualizada, justificando  explicitamente  a  contraindicação  para  
vacinação,  seguindo,  adicionalmente,  o disposto no § 5º deste artigo.  
 
§  5º    Pessoas  não  vacinadas,  para  ingressar  nas  dependências  do  IFSP,  deverão  apresentar  teste  RT-PCR  ou  
teste  antígeno  negativos  para  Covid-19  realizados  nas últimas  72h  (a  partir  da  coleta  do  exame)  e  a  entrega  
do  termo  de  apresentação  de  testes (Anexo II desta Portaria).   
 
§  6º    Para  os  fins  comprobatórios  de  vacinação  contra  a  Covid-19,  serão considerados os seguintes documentos 
oficiais:  
 
I –  Certificado  Digital  de  Vacinação  disponibilizado  pelo  Estado  de  São   Paulo nas plataformas 
<https://vacinaja.sp.gov.br/certificado/> ou “Poupatempo Digital”;* ou 
 
II –   Carteira  de  vacinação  digital  (ou  impressa),  disponível  na  plataforma  do Sistema Único de Saúde  –  Conecte 
SUS;  
 
III –    Comprovante/caderneta/cartão   de   vacinação   impresso   em   papel  timbrado,  emitido  no  momento  da  
vacinação  pelas  Secretarias  de  Saúde,  estadual  ou municipal, institutos de pesquisa clínica ou outras instituições 
governamentais, nacionais ou estrangeiras ou organizações públicas ou privadas similares. 

 
* A Comissão Organizadora aceitará Certificado Digital de Vacinação emitidos em plataformas digitais 

de outros Estados. 



 

 

 

O uso de máscaras será obrigatório em todas as dependências do evento. Procure a 

Comissão Organizadora caso necessite de uma. 

 - As salas de comunicação oral contarão com computadores e projetores. Recomendamos 

que traga sua apresentação em pendrive. 

- Os participantes terão direito a uso de WIFI do campus para acesso em celulares e 

notebooks. Para acessar, realizar as instruções fornecidas no credenciamento (número de 

voucher de acesso). Há algumas instalações do campus onde o sinal estará fraco ou 

ausente. 

- Em todos os dias do evento teremos stand das Editoras 34, Letra 1, Parábola e Pontes. 

Todos os livros que participam da sessão de lançamento serão vendidos nesses stands nos 

dias do evento, no mesmo local do coffee-break. O lançamento de livros ocorrerá às 18h 

no dia 01 de setembro. 

- As mesas e plenárias acontecem no Auditório IVO, localizado no saguão central do 

edifício. 

- Os banheiros se localizam no Bloco A, Bloco C e Bloco D, próximos às áreas do evento. 

Atente-se às informações de indicação desses locais e caso tenha dúvidas consulte a 

Comissão Organizadora. 

 - Os bebedouros disponíveis são apenas para utilização de garrafas e copos. Há uma 

cantina no subsolo para compra de bebidas e alimentação. 

- O jantar de confraternização será no dia 01 de setembro, às 21h, na Pizzaria 

Veridiana Higienópolis, localizada na  Rua Dona Veridiana, 661 – Higienópolis - São 

Paulo – SP. No local, indicar que estará na confraternização do congresso.  

Para conhecer o lugar, acesse o tour virtual do ambiente: 

https://www.google.com/maps/@-23.5452041,-

46.6519488,0a,97.3y,281.57h,90.62t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipNI4VAwXgTNV

KMNjtE09QdiDRHluasQ5vKCRabC!2e10?source=apiv3 

  

https://www.google.com/maps/@-23.5452041,-46.6519488,0a,97.3y,281.57h,90.62t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipNI4VAwXgTNVKMNjtE09QdiDRHluasQ5vKCRabC!2e10?source=apiv3
https://www.google.com/maps/@-23.5452041,-46.6519488,0a,97.3y,281.57h,90.62t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipNI4VAwXgTNVKMNjtE09QdiDRHluasQ5vKCRabC!2e10?source=apiv3
https://www.google.com/maps/@-23.5452041,-46.6519488,0a,97.3y,281.57h,90.62t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipNI4VAwXgTNVKMNjtE09QdiDRHluasQ5vKCRabC!2e10?source=apiv3


 

 

 

 
 
 

Instituto Federal de São Paulo 

Campus São Paulo 

 
 
Acesso à rede sem fio: WIFI-SPO.EVENTOS 

 
 
 
 

Conectar-se a: WIFI-SPO.EVENTOS 

Esta rede utiliza criptografia WPA/WPA2 
 

Senha: wifispoeventos 
Atribuição de endereço IP automático. 
 
 
 
Ao abrir o navegador de internet (Firefox, Internet Explorer ou Google Chrome), 
informe o voucher de acesso, fornecido no credenciamento (individual). 
 
 

 

 


