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Faculdade de Nutrição 

 

 

Prezada Professora, 

Diante do cenário de pandemia mundial do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), 

responsável pela doença Covid-19, a UNIFAL-MG estabeleceu uma série de ações para 

prevenção e contenção, incluindo a interrupção de todas atividades presenciais até 31 de 

dezembro de 2020. 

Nesse contexto, o Evento III Congresso Sul Mineiro de Nutrição (III 

SULMINUTRI), sob sua coordenação, estava inicialmente previsto para ser presencial e 

havia cobrança de inscrição, e houve a necessidade de replanejar, como foi solicitado 

pela Comissão organizadora. A reestruturação do congresso, agora de modo on-line 

reduziu suas despesas e, assim, decidiram por um evento gratuito. 

Devido a inscrições que já haviam sido recebidas pela Fundação de Apoio 

contratada – a FACEPE, os participantes que pagaram suas inscrições poderão solicitar 

a devolução do valor, mas há necessidade do envio dos dados bancários como: Banco, 

Agência, Cidade, Número da conta, CPF e nome completo. Esses dados devem ser 

encaminhados diretamente à FACEPE. Uma Nota de Esclarecimento foi solicitada e 

encaminho abaixo para que seja divulgada entre os inscritos. 

 Me coloco à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. 

 

______________________________________ 

Profa. Dra. Josie Resende Torres da Silva 

Gerência de Cursos e Eventos - PROEX  

 

 



 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTOS 

 

Diante do cenário de pandemia mundial do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), 

responsável pela doença Covid-19, a UNIFAL-MG estabeleceu uma série de ações para 

prevenção e contenção, incluindo a interrupção de todas atividades presenciais até 31 de 

dezembro de 2020. 

Nesse contexto, o Evento III Congresso Sul Mineiro de Nutrição (III 

SULMINUTRI), que inicialmente estava previsto ser presencial, houve necessidade de 

ser replanejado. O Congresso passa agora a ocorrer de modo on-line, e assim, há 

redução de despesas, decidindo realizá-lo sem cobrança de inscrição. 

Os participantes que pagaram suas inscrições poderão solicitar a devolução do 

valor, e há necessidade do envio dos dados bancários como: Banco, Agência, Cidade, 

Número da conta, CPF e nome completo. Esses dados serão encaminhados à Fundação 

de apoio FACEPE, que realizará o reembolso. Solicitamos que estes dados sejam 

enviados o mais rapidamente possível. 

e-mail para correspondência: __________________________________ 

 

 


