A cidade de Parma
Localizada no norte da Itália, na região da Emilia Romagna, a histórica e elegante cidade de
Parma, com seus belos prédios medievais é sinônimo de arte, finos sabores e muita cultura.
Em Parma está uma das universidades mais antigas do mundo, sendo também a terra onde
nasceram os grandes maestros Giuseppe Verdi e Arturo Toscanini. Famosa por sua
culinária, os produtos de Parma são destacados pela alta qualidade, sendo o queijo
parmesão, presunto cru, salames, cogumelos secos e vinhos considerados entre os
melhores do mundo.

A cidade é dividida pelo Rio Parma que atravessa a cidade. De um lado é predominante a
presença de prédios e construções modernas, enquanto que, do outro lado, há prédios mais
antigos e o Centro histórico, onde é proibido transitar de carro.
Mais informações estão disponíveis neste link.

Università di Parma - UNIPR
A Universidade de Parma é uma universidade estadual, fundada no século XIII. É uma das
universidades mais antigas do mundo que teve alunos notáveis, como Cesare Beccaria,
economista e criminologista, autor de “Dos Delitos e das Penas”, considerando um dos
maiores juristas de todos os tempos e um dos grandes expoentes do Iluminismo.
É a Universidade que mais atrai estudantes (de fora da Província de Parma), a nível
nacional. A Universidade tem 18 Departamentos, 30.000 estudantes (e 2000 funcionários) e
está na 24ª posição das melhores universidades italianas e em 576º no ranking mundial.
(Fonte: http://www.webometrics.info/es/Europe_es/Italia).
Para mais informações sobre a Università di Parma clique aqui.
Fonte: http://en.unipr.it/node/1240

Itinerário
A melhor opção de itinerário para os brasileiros que vão para o Seminário Internacional é
viajar para o Aeroporto de Bolonha (BLQ), e então partir de trem à cidade de Parma (a
viagem dura cerca de 50 minutos, a um custo médio de 11 euros, na 1ª classe). O aeroporto
está localizado a 6 km da estação central de Bolonha, uma das mais importantes do país.
Cotações e aquisições de
http://www.raileurope.com.br/
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Há, também, a opção de seguir de táxi a Parma. Há disponibilidade de veículos da Cotabo
(Tel +39 051 372 727) e CAT Rádio taxi (Tel +39 051 4590) fora da área de desembarque.
Fonte: Aeroportos_do_Mundo

Clima
Segundo a classificação climática de Köppen-Geiger, o clima em Parma é CfA (clima
temperado úmido com verão quente);
A temperatura media na cidade de Parma é de 12.5 °C. Confira a previsão do tempo entre
os dias 23 e 29 de outubro de 2016:

Fonte: Accuweather

Idioma
O idioma oficial de Parma é o italiano.

Fuso Horário
Entre 27 de março e 30 de outubro de 2016, o fuso horário da cidade de Parma é GMT+2,
ou seja, 5 horas a mais em relação ao horário oficial de Brasília-DF.
Fonte: Time_Zones

Moeda
A moeda usada no território italiano é o Euro (€).
€
Observação: O valor corresponde à cotação de 06/09/2016.

Passaporte e obtenção de visto
De acordo com o “Regolamento (CE) N.539/2001 del Consiglio dell’Unione Europea del
15/03/2001” não é necessário visto para cidadão brasileiro que viaja para a Itália a turismo
se a permanência no território italiano for de, no máximo, 90 dias.
O passaporte deve ter no mínimo 3 (três) meses de validade depois da data de saída do
território europeu. Além disso, é preciso demonstrar que dispõe de recursos financeiros
para garantir sua subsistência, e, também, a disponibilidade de alojamento. Para maiores
informações, consulte os seguintes links: http://poliziadistato.it / http://www.esteri.it
Fonte: Consulado-Geral do Brasil em Roma

Tomadas elétricas
A voltagem em Itália é 230v e a frequência 50Hz.

A maioria dos hotéis fornece adaptadores, no entanto, devido ao elevado número de
participantes no evento, aconselhamos que seja providenciado por cada participante, um
adaptador para a estadia.
(Fonte: http://www.power-plugs-sockets.com/italy/)

Ligações
Do Brasil para a Itália:
O código internacional (DDI) para a Itália é “+39”. “521” é o código de área da cidade de
Parma.
00 + código de operadora + 39 0521 XXXXXX
Da Itália para o Brasil:
O Código internacional para o Brasil é “+55”. Insira, também, o código da cidade.
00 + (código da operadora) + 55 + (Código da cidade) + número do telefone

Serviços de Emergência
Em caso de emergência, disque o número único europeu de emergência, o 112.
Ambulância: 118
Polizia di Stato: 113
Carabinieri (polícia): 112

Hotéis
Por favor, confira a lista de hotéis para o evento em Parma neste link.

