


DICAS PARA O CONGRESSISTA
Tudo o que você precisa saber para tornar sua experiência 

inesquecível e enriquecedora.



Olá, tudo bem?

O CONCARH (Congresso Catarinense sobre Gestão de Pessoas) é o maior evento do segmento do Sul do País e
concentra líderes, fornecedores, influenciadores e gestores de Recursos Humanos em dois dias de imersão em um
dos assuntos mais complexos e desafiadores da atualidade, a Gestão de Pessoas.

Com o tema Confluir: Negócios e Pessoas, o 29º CONCARH provoca os congressistas a repensar formas de agir e
mudar o mindset. A inovação pode sim potencializar a capacidade de pensar, raciocinar e agir, mas para isso, será
necessário aceitar esse novo momento.

Dentro deste cenário o que você está fazendo para que negócios e pessoas possam fluir no mesmo caminho? Somos
responsáveis por gerar impacto, criar propósito, aproximar as diferenças, questionar e buscar o coletivo.

QUE CAMINHO VOCÊ TEM ESCOLHIDO?



Congressista,

Esperamos que você tenha a melhor experiência. Por isso, trouxemos algumas dicas.

Chegue cedo e evite filas. O credenciamento começa pontualmente às 8h00. Retire seu crachá e aproveite para
conhecer todos os espaços do CONCARH. A gente já avisa: está imperdível!

Que tal uma carona colaborativa? O estacionamento é pago no local do evento (R$20 a diária). A dica é encontrar
congressistas que moram perto de você e garantir uma viagem compartilhada. Dentro do app do evento, é possível
fazer contato com outros participantes. Bom para o seu bolso, para o seu círculo de amizades e para o meio
ambiente.

Ah, mais uma dica importante: Chegue em Florianópolis antes das 7h00 da manhã. Entre 7h e 10h, há risco de
pegar trânsito na entrada da ilha. O Centrosul (Centro de Eventos Florianópolis) está localizado na Avenida Gov.
Gustavo Richard, 850, no centro da cidade.



BAIXE O APP OFICIAL DO CONCARH

E encontre todas as informações sobre o evento, benefícios e conteúdos exclusivos. Navegue pelos menus e
descubra:

- Agenda: Já imaginou montar a sua própria agenda e se organizar da melhor maneira? Favorite as programações do 
seu interesse e encontre-as nesse menu.

- Notificações: Garanta que não vai perder novidades durante o congresso. Autorize o recebimento de notificações e 
atualize-se em tempo real.

- Gamification: Interaja dentro do aplicativo, acumule pontos para destravar conquistas e pontuar no ranking geral. 
Concorra a prêmios no último dia do evento com base no seu desempenho, destaque e boa utilização do aplicativo.

- Rede de Contatos: Entre em contato com outros congressistas, marque reuniões com outros profissionais e 
encontre pessoas com os mesmos interesses que você.

- Comunique-se com Palestrantes: Interaja com o palestrante através de perguntas. Acesse a programação e deixe 
sua dúvida em tempo real!

Além de tudo isso: Avalie todos os palestrantes e palestras. Queremos saber o que você mais curtiu no evento! 

Compartilhe essa experiência!



#FicaDica

O uso do crachá é obrigatório. Sabe aquele crachá lindão que você recebe no cadastramento? É importantíssimo
que você permaneça com ele durante os dois dias.

Programe-se para almoçar. A praça de alimentação conta com opções para todos paladares, 6 food trucks e 1
restaurante*. Além disso, o Espaço ABRH Work Coffee é uma ótima opção para conexões e networking.

Guarde seus pertences e aproveite o dia sem preocupação. Há guarda volumes no piso térreo ao lado da praça de
alimentação.

Há rede Wi-Fi disponível para congressistas e visitantes. Afinal, precisamos estar conectadxs né?

Tire muitas fotos e faça stories! Você estará no maior congresso sobre Gestão de Pessoas do sul do país. Isso precisa
ficar registrado né? Aproveita e anota aí: publique tudo com a #CONCARH2019 – queremos ver você!

* Garanta seu almoço antecipadamente com desconto acessando seu cadastro dentro do site de inscrição.



#FicaDica

Leve um casaco. Já que o clima nos surpreende dia após dia, é muito importante levar um casaco para não passar
frio. O Centrosul é climatizado.

Fique atento aos seus pertences. Não nos responsabilizamos por quaisquer objetos esquecidos ou furtados nas
dependências do evento.

Há presença de bombeiro e brigadista no local. Em caso de necessidade de atendimento médico de urgência e
emergência, procure a secretaria do evento.

Sua opinião é muito importante. Ao final do evento, realizaremos uma pesquisa de avaliação e adoraríamos ouvir
você. Nos conte como foi sua experiência.



PALESTRAS SIMULTÂNEAS

É muito importante para a organização do evento que você selecione dentro do seu cadastro quais serão as
palestras simultâneas que participará.

SIGA OS PASSOS:

1 – Acesse o link de inscrição [http://abrhsc.sigevent.com/congresso2/inscricao_pacote/?id_edicao=2] e digite o
login e senha conforme cadastrado;

2 – Clique no ícone Cadastro/Alterar Participante;

3 – Escolha as Palestras Simultâneas;

5 – Confirme.

Qualquer problema com a inscrição, entrar em contato imediato com secretaria@abrhsc.org.br .

http://abrhsc.sigevent.com/congresso2/inscricao_pacote/?id_edicao=2
mailto:secretaria@abrhs.org.br


DIVIRTA-SE...

Essa é a dica mais importante. DIVIRTA-SE! Novos espaços, muito conteúdo e inovação esperam por você.

A Arena Confluir é o maior espaço do evento, onde acontecerão as palestras magnas e simultâneas. Prepare-se para
tudo que acontecerá aqui. Na palestra magna, o palestrante estará no palco palestrando para todxs; nas
simultâneas, o palco se dividirá em três espaços, onde as palestras serão apresentadas por fones de ouvido.

A EXPOCARH reúne os maiores fornecedores e serviços de RH. Empresas de Saúde, Segurança, Tecnologia da
Informação, Comunicação, Educação Profissionalizante, Entretenimento e Alimentação proporcionam uma
oportunidade imperdível de networking e benchmarking.

O Espaço Negócios apresenta grandes palestras na Área Pública, Fórum de Boas Práticas, especialistas em Gestão de
Pessoas e MUITO MAIS!



E TRANSFORME-SE!

O Espaço Inovação apresenta startups, bootcamps e talks imperdíveis diretamente do Vale do Silício!

A Arena Saúde RH reúne uma extensa programação com grandes nomes apresentando muito conteúdo.

O Espaço Pessoas traz grandes instituições apresentando seus trabalhos sociais, além de talks muito especiais
ligados às áreas social e comportamental.

Tudo isso... E MUITO MAIS!

Planeje desfrutar de novas experiências e conhecer novos amigos. Crie uma boa impressão e divirta-se
transformando-se!



ESPERAMOS POR VOCÊ.
SINTA-SE ACOLHIDX PELA EQUIPE ABRH-SC!

Presidente ABRH-SC


