
 

 

SÃO LEOPOLDO, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL 

23 A 26 DE ABRIL DE 2018 

 

CIRCULAR 04 

A Comissão Organizadora do III Congresso Internacional de Arqueologia da Bacia 

do Prata vem, através dessa quarta circular, trazer novas informações sobre o 

evento, que se realizará entre 23 e 26 de abril de 2018, em São Leopoldo, Rio 

Grande do Sul, Brasil. 

 

SOBRE SÃO LEOPOLDO 

São Leopoldo é uma cidade localizada na Região Metropolitana de Porto Alegre, a 

cerca de 30 km dessa capital. Conhecida como o “Berço da Imigração Alemã” no 

Estado, em referência aos primeiros 39 imigrantes alemães que chegaram na 

região, em 25 de julho de 1824. Em 2018 completa 194 anos de fundação. Possui 

um diversificado parque industrial, além de expressivo setor comercial e de 

serviços, além do maior polo de informática do Estado do Rio Grande do Sul 

(Tecnosinos), vinculado à Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 

Informações completas sobre o município você encontra nesse link: 

http://www.saoleopoldo.rs.gov.br/ 

 

COMO CHEGAR A SÃO LEOPOLDO DESDE PORTO ALEGRE 

Com chegada em Porto Alegre por via aérea, a partir do Aeroporto Internacional 

Salgado Filho: 

- via Trensurb (trem intermunicipal): saindo do saguão de chegada do Terminal 

1 do aeroporto, deslocar-se até a Estação Aeroporto do Trensub, através da 

conexão feita pelo aeromóvel. Após a compra da passagem de trem (R$ 3,30), 

http://www.saoleopoldo.rs.gov.br/


aguardar na área de embarque para trens com sentido norte (trens passam de 15 

em 15 minutos). Dali, são cerca de 40 minutos até São Leopoldo. Atenção: o 

Trensurb funciona somente entre 5:00 h da manhã às 23:20 h da noite. Aos que 

forem diretamente para o congresso, no campus da Unisinos e/ou ficarem 

hospedados no hotel Work, Hotel 10, Pousada Sinos e CECREI, desembarcar na 

Estação Unisinos e pegar o ônibus chamado Circular Unisinos, que é gratuito e leva 

até o campus. No campus, descer na parada em frente ao terminal de ônibus da 

Avenida Unisinos. Aos que forem para o centro de São Leopoldo, descer na Estação 

São Leopoldo. A parte central da cidade, onde estão os hotéis Suarez, Express, 

Confort, Klein Ville, está a cerca de 4 quarteirões e é facilmente alcançada a pé. 

 

Com chegada em Porto Alegre por via rodoviária, a partir do Terminal Rodoviário: 

- via Trensurb (trem intermunicipal): saindo do terminal rodoviário, deslocar-

se até a Estação Rodoviária do Trensurb, que fica anexa ao terminal, com entrada 

subterrânea pela Avenida Mauá. Após a compra da passagem (R$ 3,30), aguardar 

na área de embarque (trens passam de 15 em 15 minutos). Dali, são cerca de 50 

minutos até São Leopoldo. Atenção: o Trensurb funciona somente entre 5:00 da 

manhã às 23:20 h da noite. Aos que forem diretamente para o congresso, no 

campus da Unisinos e/ou ficarem hospedados no hotel Work, Hotel 10, Pousada 

Sinos e CECREI, desembarcar na Estação Unisinos e pegar o ônibus chamado 

Circular Unisinos, que é gratuito e leva até o campus. No campus, descer na parada 

em frente ao terminal de ônibus da Avenida Unisinos. Aos que forem para o centro 

de São Leopoldo, descer na Estação São Leopoldo. A parte central da cidade, onde 

estão os hotéis Suarez, Express, Confort, Klein Ville, está a cerca de 4 quarteirões e 

é facilmente alcançada a pé. 

 

 - outra opção para quem vem do aeroporto ou terminal rodoviário é o 

serviço de táxis ou UBER. A forma mais barata é o UBER, cuja tarifa fica em torno 

de R$ 40,00 a R$ 50,00 (taxis cobram cerca de R$ 150,00). Lembre-se que, para 

utilizar o UBER, é necessário ter instalado o APP. 

 

 

 



SOBRE A UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS – UNISINOS 

Aos 48 anos, a Unisinos está entre as maiores universidades privadas do Brasil, 

com cerca de 31 mil alunos em cursos de graduação e pós-graduação, nas 

modalidades presencial e EAD. O campus da Unisinos, em São Leopoldo, é um lugar 

de convivência e troca de ideias, planejado para ser um ambiente onde natureza, 

ciência e tecnologia coexistam de maneira harmônica, contribuindo para a 

formação integral da pessoa humana. Com uma área que totaliza 90,55 hectares, 

possui mais de 400 salas de aula, laboratórios de última geração para pesquisa e 

experimentação e uma das maiores bibliotecas universitárias da América Latina. 

Além disso, possui lagos, jardins, áreas de preservação ecológica e algumas 

espécies de animais que expressam o compromisso socioambiental da 

universidade. Mais informações sobre a Universidade do Vale do Rio dos Sinos – 

UNISINOS, você encontra nesse link: http://www.unisinos.br/ 

 

COMO CHEGAR AO LOCAL DO CONGRESSO, DENTRO DO CAMPUS DA 

UNISINOS 

O III CAP ocorrerá na área da Escola de Humanidades, no campus da UNISINOS. No 

primeiro dia (23/04) o credenciamento, assim como a primeira sessão do 

Simpósio 3 à tarde e a conferência de abertura à noite, serão realizados no 

Auditório Central. Nos outros dias, os simpósios ocorrerão em três salas 

simultâneas, B10 100, B10 101 e B10 102, com capacidade para 50 pessoas em 

cada uma. A localização do auditório e das salas pode ser vista no mapa mais 

abaixo, assinalados com um círculo em vermelho. 

O campus da UNISINOS em São Leopoldo oferece variadas opções de alimentação, 

sendo a mais tradicional o Restaurante Universitário (RU). Para conhecer os 

diferentes serviços presentes no campus, entre nesse link: 

http://www.unisinos.br/servicos/conveniencias 

 

http://www.unisinos.br/
http://www.unisinos.br/servicos/conveniencias


 

 

REDE HOTELEIRA EM SÃO LEOPOLDO 

Hotéis próximos ao campus da Unisinos (todos ficam em um raio máximo de 1000 

m): 

Work + Hotel - http://workhotel.com.br/#sobre 

Hotel 10 - https://www.hotel10.com.br/pt/unidade/sao-leopoldo?a=1 

Centro de Espiritualidade Cristo Rei (CECREI) - http://cecrei.org.br/acomodacoes/ 

Pousada Sinos - http://hotelepousadasinos.com.br/ 

 

No centro de São Leopoldo (a cerca de 3 km do Campus, mas com fácil acesso via 

Trensurb, ônibus, taxi ou UBER: 

Hotel Suarez - http://www.hoteissuarez.com.br/hotel/hotel-suarez-sao-leopoldo/ 

Hotel Express Confort - http://www.hoteissuarez.com.br/hotel/hotel-express-

confort/ 

Hotel Express - http://www.hoteissuarez.com.br/hotel/hotel-express-sao-

leopoldo/ 

Hotel Klein Ville - https://kleinvillehoteis.com.br/hoteis/sao-leopoldo/ 

 

 

http://workhotel.com.br/#sobre
https://www.hotel10.com.br/pt/unidade/sao-leopoldo?a=1
http://cecrei.org.br/acomodacoes/
http://hotelepousadasinos.com.br/
http://www.hoteissuarez.com.br/hotel/hotel-suarez-sao-leopoldo/
http://www.hoteissuarez.com.br/hotel/hotel-express-confort/
http://www.hoteissuarez.com.br/hotel/hotel-express-confort/
http://www.hoteissuarez.com.br/hotel/hotel-express-sao-leopoldo/
http://www.hoteissuarez.com.br/hotel/hotel-express-sao-leopoldo/
https://kleinvillehoteis.com.br/hoteis/sao-leopoldo/


OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 

OBS. 1: infelizmente não foi possível encontrar alojamentos gratuitos ou com 

valores mais baixos para estudantes. Os valores dos hotéis e pousadas 

mencionados acima variam em torno de R$ 90,00 (US$ 27) a R$ 200,00 (US$ 60). 

Todos os hotéis possuem opção de quartos duplos ou triplos, que podem baratear 

o custo da hospedagem.  

 

OBS. 2: em São Leopoldo, estabelecimentos comerciais como restaurantes, lojas e 

serviços como trens, ônibus, taxis e UBER aceitam somente moeda local (Reais). 

Por isso é importante que façam o câmbio de moedas estrangeiras para Reais. O 

ideal é que já façam câmbio em suas cidades de origem e venham com uma certa 

quantia em Reais. 

 

Câmbio em São Leopoldo: 

Latina Cambio e Moneygram 
Endereço: R. Independência, 181 - sala 1201 - Centro, São Leopoldo 
Horário: Segunda a sexta-feira, das 9:30 h às 17: h, fechando entre 12 e 13 h. 
Telefone: (51) 3588-7566 
Facebook: https://pt-br.facebook.com/Latina-C%C3%A2mbio-e-Moneygram-
431341856933290/ 
 

No Aeroporto Internacional Salgado Filho: 

Casa Brasil Câmbio 
Localização: 1º piso do terminal de passageiros 1 
Horário de funcionamento: 07h30 às 22h 
 
Alternativa Turismo e Câmbio 
Localização: 2º piso do terminal de passageiros 2 
Horário de funcionamento: 24h 
 

No Terminal Rodoviário de Porto Alegre: 

Victória Turismo e Cambio 
Loja 82 
(51) 32867994 
seg. a sex. das 08:00 às 18:00 
financeiro@victoriaturismo.com.br 
 

https://pt-br.facebook.com/Latina-C%C3%A2mbio-e-Moneygram-431341856933290/
https://pt-br.facebook.com/Latina-C%C3%A2mbio-e-Moneygram-431341856933290/


OBS. 3: A princípio, não é exigida vacina para febre amarela para ingressantes no 

Rio Grande do Sul, pois não é área de risco, bem como para a volta à Argentina e 

Uruguay. Existe apenas uma recomendação das agências sanitárias. Assim, tomar 

ou não a vacina fica a critério de cada um.  

 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA  
 
Comissão organizadora no Brasil  
 
Dr. Jairo Rogge. Instituto Anchietano de Pesquisas/Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos. Av. Unisinos, 950 – Setor B, prédio 05, sala 108. E-mail: 
rogge@unisinos.br Dr.  
 
Marcus Vinícius Beber. Instituto Anchietano de Pesquisas/Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos. Av. Unisinos, 950 – Setor B, prédio 05, sala 108. E-mail: 
beber@unisinos.br  
 
Comissão organizadora na Argentina  
 
Dr. Daniel Loponte. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(INAPL - CONICET). 3 de Febrero 1378 (CJN1426) Ciudad de Buenos Aires. E-mail: 
dloponte@inapl.gov.ar  
 
Dra. Maria Rosario Feuillet Terzaghi. Museo Arqueológico de Santo Tomé. 
Dirección de Cultura y Educación. Municipalidad de Santo Tomé. Provincia de 
Santa Fe. E-mail: mrosariofe@gmail.com  
 
Dr. Alejandro Acosta. (INAPL – CONICET). 3 de Febrero 1378 (CJN1426) Ciudad 
de Buenos Aires. E-mail: acosta@retina.ar  
 
Comissão organizadora no Uruguay  
 
Dra. Laura Beovide. Museo Nacional de Antropología, Dirección de Ciencia y 
Tecnología, Ministerio de Educación y Cultura (MNA-DICYT-MEC). E-mail: 
lbeovide@gmail.com  
 
Lic. Marcela Caporale. Centro Interdisciplinario de Manejo Costero Integrado del 
Cono Sur, Universidad de la República. E-mail: marcelacaporale@gmail.com  
 
Ing. Jorge Baeza. Departamento de Arqueología, FHCE, Universidad de la 
República. E-mail: jorgebaezamartinez@gmail.com 


