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25 a 29 de setembro de 2023 

Universidade Federal de São Carlos 

 

2ª. CIRCULAR – SOBRE ESTADIA 
 

Conforme informado na 1ª circular, de 02 de janeiro, o XXIX Congresso Internacional da 

ABRAPLIP irá ocorrer na Universidade Federal de São Carlos, no interior do Estado de São 

Paulo. As inscrições, que se iniciaram em 02 de janeiro, estão abertas até o dia 31 de maio de 

2023. Como se trata de uma cidade de porte médio, recomendamos atenção redobrada para a 

reserva da estadia em hotéis. Da lista divulgada na circular anterior, entramos em contato com 

os diferentes setores de reservas e obtivemos um retorno positivo em relação a tarifas com 

desconto para os participantes do evento. Deixamos algumas sugestões de estabelecimentos que 

oferecem esse desconto aos inscritos. 

 

THE HILL EXECUTIVE 
Tarifas promocionais: 

 Luxo individual: R$ 149,00 + 2% ISS a diária 

 Luxo duplo: R$ 209,00 + 2% ISS a diária  

 Suíte Master (tarifa 2 pessoas) R$ 269,00 + 2% ISS 

Quartos conjugados: tarifas dos quartos luxo, de acordo com a quantidade de pessoas 

hospedadas. Ocupação máxima: 04 pessoas.] 

Suíte 123: Cama casal + 01 Sofá cama (casal) 

Suíte 304: Cama casal + 02 Sofás camas (solteiro) 

Suíte 308: Cama casal + 01 Sofá cama (casal) 

Adicional de crianças/adultos (somente em Suíte Master)  

0 A 05 anos:  R$ 35,00 + 2% ISS a diária  

06 A 11 anos  R$ 45,00 + 2% ISS a diária  

12 anos ou (+) R$ 60,00 + 2% ISS a diária 

  



Em todas as tarifas está incluso café da manhã, estacionamento, academia e área de lazer com 

quadra de tênis, mini golf, futebol, voleibol, piscina, salão de jogos com sinuca e pebolim 

 

CADA PARTICIPANTE DEVE SE IDENTIFICAR COMO RESERVANTE PARA O 

‘’ XXIX CONGRESSO INTERNACIONAL DA ABRAPLIP’’ ATRAVÉS DO 

WHATSAPP (16) 3306-3000 PARA ATIVAR OS VALORES DESCRITOS ACIMA. 

Em caso de dúvida, contatar Bianca Ortega pelo email reservas@thehillhoteis.com.br   

 
 

INDAIÁ RESIDENCE HOTEL 
Valores comuns: 

 Apartamento Single: R$ 156,00 

 Apartamento Duplo/ Casal: R$ 188,00 

 Apartamento Triplo: R$ 263,00 

 Apartamento Quádruplo: R$ 300,00 

 

Para o evento e convidados da UFSCar, o hotel concede desconto, e as tarifas ficam: 

 Apartamento Single: R$ 145,00 

 Apartamento Duplo/ Casal: R$ 175,00 

 Apartamento Triplo: R$ 240,00 

 Apartamento Quádruplo: R$ 270,00 

  

Não são cobradas taxas de serviço. 

Café da manhã, estacionamento e wi-fi são cortesia. 

As diárias iniciam e terminam às 12h00. 

Os apartamentos possuem um único padrão: piso de madeira, TV a Cabo, mesa de trabalho 

com telefone e conexão com internet via wi-fi, cofre, frigobar abastecido, ar condicionado e 

secador de cabelo. 

O Hotel possui estacionamentos coberto e fechado. 

Não é possível gerar nenhum tipo de código específico, porém é só os participantes 

mencionarem no momento da reserva que virão para o XXIX Congresso Internacional da 

ABRAPLIP que o desconto será aplicado. 

Qualquer dúvida, entrar em contato com Hugo Preccaro pelo email: 

hotel@indaiaresidence.com.br  

 
HOTEL IBIS SÃO CARLOS 

Os participantes terão um desconto de 15% sob a tarifa do dia com café da manhã incluso (até 

2 pessoas/apartamento) durante a estadia no hotel.   

Para que consigam os descontos e benefícios, as reservas devem ser feitas através de um link 

fornecido pelo hotel. O valor da tarifa é dado sempre pela cotação do dia, podendo variar de 

um dia para o outro.  

As formas de pagamentos podem ser realizadas diretamente no link ao finalizar a reserva, no 

hotel durante o check-in ou se o hóspede preferir, pode entrar em contato conosco e fazer um 

depósito bancário ou PIX, mas deve ser feito em até 48 horas antes da entrada. 

O link pode ser disponibilizado para todos os participantes e eles poderão realizar sua reserva 

individualmente. 

Os convidados poderão optar pelo período de hospedagem com o café da manhã incluso para 

1 ou 2 pessoas (25 a 29/09/2023), com o desconto de 15%. Lembrando que o desconto é 

aplicado em cima do valor cotado do dia.  

Para menores de até 11 anos, o café da manhã é cortesia de nosso hotel. 

IMPORTANTE: Esse desconto é valido apenas para os convidados que fizerem a reserva pelo 

link.  

O hotel possui 4 tipos de apartamentos: 

 Apartamento com 1 cama de casal; 

 Apartamento com 2 camas de solteiro; 
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 Apartamento com 1 cama de casal e 1 cama extra (para crianças de até 11 anos); 

 Apartamento adaptado com 1 cama de casal (para pessoas com mobilidade reduzida). 

 OBS: A apresentação dos documentos de todos que irão se hospedar é obrigatória no 

momento do check-in, principalmente dos menores de idade, que deverão estar 

acompanhados dos responsáveis legais.  

Abaixo segue o link de acesso para reservas com desconto.  

https://all.accor.com/ssr/app/accor/rates/3264/index.pt-br.shtml?dateIn=2023-09-

25&nights=4&compositions=1&stayplus=false&snu=false&accessibleRooms=false  

Para que o desconto seja aplicado, é necessário escolher a opção de tarifa especial (Special 

Offer) – Feiras e Congressos , como o exemplo abaixo: 

 

 
 Obs.: valores simulados com a cotação do dia 02/02/2023. As tarifas são flutuantes e podem 

sofrer alterações. 
 

SLEEP INN SÃO CARLOS 
Foi criado no site, um código com desconto de 10% sobre o valor da diária flexível do dia para 

os congressistas. Quando os mesmos entrarem no site www.reserveatlantica.com.br, no campo 

inserir código de tarifa, irão inserir “CONGRESSOABRAPLIP”, tudo junto e com letras 

maiúsculas. 

Dessa forma, o site vai gerar as tarifas com desconto conforme as categorias escolhidas. Os 

congressistas também poderão solicitar diretamente com o hotel, sendo que Código 

promocional será para o período de compra de 25/09/23 a 29/09/23 com reservas efetivadas a 

partir de 31/01/2023. Quanto mais cedo as reservas forem efetivadas, melhor a tarifa com 

desconto. 

Maiores informações sobre as tarifas e os serviços, entrar em contato com Silvana Batista, Setor 

de Reservas e Eventos. Email: vendas.sqsc@atlanticahotels.com.br  

  

 

MARKLIN HOTEL SÃO CARLOS 
O calendário de reservas para Setembro abrirá em breve, mas o hotel adianta aos congressitas 

que ele consegue oferecer um desconto de 10% sobre as diárias, utilizando o código, 

ABRAPLIP23 no site do hotel www.marklin.com.br 

Qualquer dúvida sobre valores e serviços, entrar em contato com Larissa Melo, Coordenadora 

de Reservas e Eventos, pelo email reservas@marklin.com.br  
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HOTEL NACIONAL INN 

Duas formas de efetuar a reserva: 

1) Promocode – gera-se no site um cupom de desconto, onde a pessoa ao finalizar a 

reserva colocara o código gerado; 

2) Reserva direto no hotel, seja por ligação ou WhatsApp identificando o nome da evento. 

As tarifas são: Individual no valor de R$ 160,00 e duplo R$ 180,00. 

Demais informações sobre valores e serviços: Mayara Freitas (Dpto. de Reservas) – Email: 

reservas@nacionalinnsaocarlos.com.br  

 

 

 

São Carlos, 09 de fevereiro de 2023. 

 

Prof. Dr. Jorge Vicente Valentim 

Presidente da ABRAPLIP (Gestão 2022-2023) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOIOS E AUXÍLIOS: 
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