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Prezado (a) Senhor (a),
O Conselho Nacional de Saúde e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério 
da Saúde desejam a você, participante do 4º Encontro de Comitês de Ética em Pesquisa – ENCEP, uma boa 
estada nesta cidade.

Passagens emitidas pela CONEP/CNS/MS: as passagens foram emitidas de acordo com a 
disponibilidade de voos da companhia aérea. 
Alteração de voo: caso o(a) participante realize alguma alteração na passagem após o 
recebimento dos bilhetes, o mesmo deverá arcar com os custos (se houver), ficando a 
CONEP/CNS/MS isenta de qualquer ônus. A alteração deve compreender o deslocamento 
no período do evento.
Não há pagamento de diárias, ajuda de custo de alimentação, ajuda de custo de 
deslocamento ou ressarcimento de valores (inclusive para deslocamento via terrestre por 
conta própria) para nenhum participante do evento.

Check-in (entrada): a partir das 15 horas do dia 14/10. 
Check-out (saída): até às 12 horas do dia 16/10. Haverá maleiro disponível no local do 
evento. Atenção: Participantes que têm seus os voos emitidos para o dia 17/10 devem 
fazer o check-out até às 12h deste dia.
Incluso: café da manhã e jantar. 
Despesas extras como lavanderia, telefone, frigobar etc., efetuadas no apartamento 
serão custeadas pelo próprio hóspede. 

Café da manhã e jantar: exclusivamente no hotel em que ficar hospedado.
Almoço: no local do evento. (No almoço e jantar estão incluídas uma bebida não alcoólica 
e uma sobremesa).
Controle: será realizado o controle diário das refeições (almoço e jantar) por meio de 
crachá com código de barra, entrega de voucher e/ou assinatura em lista de controle.

Para passagens emitidas pela CONEP/CNS/MS), é necessário o envio dos seguintes 
documentos para fins de prestação de contas de sua viagem:
• Relatório de Viagem, devidamente preenchido e assinado (ver com Equipe de Apoio);
• Cartões de embarque originais;
• Cópia do certificado de participação (ao final do evento estará disponível no site do CNS).
Esta documentação completa deverá ser entregue para equipe de apoio e/ou enviada 
posteriormente para:

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP/CNS/MS
SEPN 510 Norte, Bloco A, 3º andar.
Edifício Ex-INAN – Unidade II, Ministério da Saúde.
CEP: 70750-521 – Brasília/DF

Lembramos que a prestação de contas é exigência dos órgãos de controle interno e externo e 
que a falha no cumprimento no encaminhamento da documentação solicitada enseja o 
ressarcimento das despesas não comprovadas ao erário e a consignação de multa pecuniária.

           Pedimos atenção às orientações, compreensão e colaboração de todos!

Serviço de transfer: para o deslocamento durante o período do evento (em Brasília), nos 
seguintes trechos:
1. Aeroporto/hotel/aeroporto:
   a. De acordo com os horários de voos originalmente emitidos pela CONEP/CNS/MS;
   b. De acordo com os horários informados pelo participante por meio do FORMSUS.
2. Hotel/local do evento/hotel: 
   a. Ida (manhã): 7h15 / 7h30 / 7h45 / 8h
   b. Retorno (noite): após o encerramento das atividades, conforme programação.
3. Rodoviária/hotel/Rodoviária:
   De acordo com os horários informados pelo participante por meio do FORMSUS.
Observações: 
   O deslocamento será apenas para os hotéis oficiais do evento. 
   Não nos responsabilizaremos por transfer fora dos horários pré-estabelecidos.


