
o delegado
O Delegado é o organizador, a pessoa responsável pelos estudantes de sua Faculdade/Universidade. É ele 

quem fará o contato com a Comissão Organizadora, que enviará as inscrições e fará o pagamento de todos. Além da 

busca por um transporte confortável e econômico. 

Cabe a ele também, passar as informações do evento, novidades, alterações e dicas aos membros de sua 

delegação. Durante o evento é o "braço direito" da Comissão Organizadora e um dos responsáveis pelo bom 

andamento do evento. 

sua delegação
Montar uma delegação é bastante simples, precisa apenas de um grupo com no mínimo 40 pessoas (você e 

mais 39) e preencher a inscrição do delegado, não se esquecendo de colocar os dados completos de todos. 

atribuições
O delegado também tem algumas atribuições no pré, durante e pós evento como, por exemplo: 

- Organizar o cadastramento de sua delegação; 

- Ser o intermediário entre a Comissão Organizadora e os alunos de sua Faculdade/Universidade; 

- Auxiliar a Comissão Organizadora durante o evento, quando solicitado; 

- Efetuar o pagamento de todos os membros de sua delegação; 

- Tem 50% de desconto na inscrição do evento;

- Participar da plenária final, representando sua Faculdade/Universidade. 

Não esqueça!
Decidiu? Vai ser o delegado de sua Faculdade/Universidades? Então siga os passos:

 

1º) Comunique sua decisão a Comissão Organizadora do III ERERP (ererpne2011@gmail.com); 

2º) Convide seus amigos e pegue os dados de todos, isso é muito importante; 

3º) Ajude-os a escolher o melhor pacote mais adequado para o grupo; 

4º) Recolha o dinheiro de todos e faça o depósito (identificado ou transferência) na conta da Comissão 

Organizadora; 

5º) Digitalize o comprovante e mande por e-mail junto com a inscrição de todos; 

6º) Você receberá um e-mail confirmando o recebimento de ambos; 

7º) Aguarde ansiosamente chegar o dia do melhor evento para estudantes de Relações Públicas. 
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