Solicitação de

visitas
Olá,
Este é um formulário de solicitação para quem
deseja fazer uma visita ao Parque Tecnológico Itaipu.
Lembre-se de enviá-lo com antecedência de
7 dias à data pretendida. A autorização da visita
será concedida de acordo com a disponibilidade
de data e horário.

INFORMAÇÕES BÁSICAS:
Nome completo:

Telefone (com DDD):

Sobre a visita:
- A visita é gratuita;
- Roteiro com duração de 1 a 2 horas;
- Para conhecer o portifólio de programas e projetos do PTI, acesse pti.org.br/projetos;
- O atendimento às visitas acontece de segunda
a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h;
- Os crachás deverão ser retirados no credenciamento da Itaipu Binacional, com 20 min de antecedência ao horário marcado para a visita, ao lado da
Barreira de Controle da Itaipu Binacional;
- O credenciamento funciona no horário das
7h30 às 12h e 14h às 17h30;
- Respeitar, rigorosamente, a sinalização de trânsito na área da Usina.

OBSERVAÇÕES:

- Após o agendamento da visita, será disponibilizado por
e-mail uma planilha para ser preenchida com os dados de todos os visitantes (Nome completo, RG, nome e número da
CNH do motorista. E para liberar o veículo: Marca, modelo,
cor e placa do carro). A planilha preenchida deverá enviada
para visitas@pti.org.br
- O itinerário não contempla visitas turísticas ao Polo Astronômico, atrativo operado pelo Complexo Turístico Itaipu, assim como as demais visitas realizadas na Itaipu - Circuito Especial,
Visita Panorâmica, Refúgio Biológico Boa Vista, Ecomuseu e Iluminação da Barragem e Porto Kattamaram.
Para outras informações sobre as visitas turísticas ao Complexo Turístico Itaipu, visite o site: www.turismoitaipu.com.br.

E-mail:

Instituição e/ou Autoridade visitante:

Curso:

Quantidade de pessoas:

Nível:
Médio
Técnico
Data da visita:

Graduação
Outro:
Horário:

Projeto e/ou Programas de interesse:

Objetivo (o que se pretende):

Salve o arquivo no seu computador,
preencha os campos acima e envie para:

visitas@pti.org.br

