
 
Informações de Viagem 

 
 
O I Fórum de Pesquisas Etnográficas com Crianças e Jovens será realizado na 
Western Oregon University nos dias 30 e 31 de maio de 2019. 
 
Endereço 
Western Oregon University 
345 N. Monmouth Ave. 
Monmouth, Oregon 97361 
O evento será realizado no Centro Educacional Richard Woodcock (RWEC - Richard 
Woodcock Education Center) 
 
Contato local 
Dra. Maria Dantas-Whitney 
Division of Education and Leadership (Divisão de Educação e Liderança) 
Tel: (503) 838-8636 
(Se necessário, deixe uma mensagem de voz e a Dr. Dantas ligará de volta) 
 
Para visitantes internacionais 
É uma boa ideia ter os seguintes documentos/informações ao entrar nos EUA: 
• uma cópia impressa da sua carta de aceitação para o Fórum 
• sua reserva de alojamento (da universidade e/ou hotéis) 
• o endereço da universidade 
 
Monmouth, Oregon 
O pitoresco campus da Western Oregon University está localizado em Monmouth, a 20 
minutos da capital do estado (Salem), no coração do vale do rio Willamette. Monmouth 
se encontra a aproximadamente uma hora de Portland, Eugene e da costa do Pacífico, e  
tem uma população de quase 10.000 habitantes. 
 
No final de maio, o clima em Monmouth é tipicamente ameno e ensolarado, com 
temperaturas em torno de 21° C (70° F). Chuvas são comuns nesta época do ano, 
portanto, traga uma capa de chuva leve. 
 



Como chegar 
O aeroporto internacional mais próximo fica em Portland, Oregon (PDX), e se encontra a 
uma hora e 30 minutos da Western Oregon University. 
 
Aluguel de carro: é recomendável que visitantes de outros estados e visitantes 
internacionais aluguem um carro no aeroporto para viajar até a universidade e explorar os 
arredores. No site abaixo, você encontrará uma lista de empresas de aluguel de carros 
localizadas no Aeroporto Internacional de Portland:  
https://www.flypdx.com/RentalCars 
Outros sites como Expedia e Travelocity, geralmente oferecem descontos em aluguel de 
carros. 
 
Shuttle/Uber: para quem não quer alugar um carro, é possível chegar ao campus da 
Western Oregon University usando o serviço de traslado (shuttle) Oregon Express para 
Salem (parada Holiday Inn; $28 cada viajem): 
https://www.oregonexpressshuttle.com/ 
Reserve um assento no shuttle com antecedência de acordo com a hora da sua chegada no 
aeroporto de Portland.  
Desde o Holiday Inn em Salem, você pode pegar um Uber ou Lyft para chegar até a 
Western Oregon University (US $30 a US $40 cada viagem). 
 
Mapas e Direções 
Para mais informações sobre o campus e a localização da Western Oregon University, 
visite o seguinte site:  
https://www.wou.edu/resources/campus-map/ 
 
Locais de interesse 
Localizada no coração do vale do rio Willamette, a cidade de Monmouth é um lugar ideal 
para explorar as vinícolas locais, florestas do estado, a cidade de Portland, e a costa do 
Pacifico: 
https://traveloregon.com/places-to-go/cities/monmouth/ 
 
Restaurantes em Monmouth e Independence 
https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g51975-Monmouth_Oregon.html 
 
https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g51916-Independence_Oregon.html 
 
Alojamento no campus da universidade 
Alojamentos no campus estão disponíveis nos edifícios Gentle e Butler Halls, que 
oferecem quartos em estilo suíte. O custo é de US $30,00 por pessoa, por noite, em 
quarto duplo ou triplo, e US $45,00 por pessoa, em quarto individual. Refeições não estão 
incluídas, mas o alojamento está perto do refeitório Valsetz (Valsetz Dining Hall) 
(http://www.wou.edu/housing/dining-western-oregon-university/valsetz-food-court/) 
que serve uma grande variedade de opções para o café da manhã, almoço e jantar. O 
edifico onde o evento será realizado (Richard Woodcock Education Center, RWEC), está 
a poucos passos de distância. 



 
Cada suíte tem um banheiro privado, um quarto, e uma sala de estar. Cada quarto é 
decorado em estilo rústico, com 3 camas de solteiro extra longas, escrivaninha, cômoda, 
armário, e um frigobar. Não são fornecidos produtos de higiene pessoal, mas haverá 
acesso Wi-Fi gratuito para hóspedes. Sua reserva inclui roupa de cama: travesseiros, 
cobertores, lençóis, e toalhas. 
 
O horário de check-in na quarta-feira, 29 de maio, será: 

• 12:00-5:00pm: no saguão do Richard Woodcock Education Centre (RWEC) 
• 5:00-10:00pm: no Residential Service Center (RSC) (Centro de Atendimento 

Residencial), localizado no nível baixo do lado norte do Valsetz Dining Hall. 
Ligue para 503-838-8363, se necessário. 
 
 

Para um tour virtual do alojamento no Butler Hall visite: 
http://www2.wou.edu/nora/woutv.video.viewer?pvideoid=698 
 
Para um mapa do campus, visite: 
https://www.wou.edu/safety/parking-services/campus-map/ 
 
 
Alojamento fora do campus 
Ma Mere Guest House: bed and breakfast 5 minutos a pé do campus: 
https://www.mameresguesthouse.net/ 
 
College Inn: quartos básicos a 10 minutos a pé do campus: 
http://hotelcollegeinn.com/ 
 
Air B&B: Reserve um quarto ou alugue uma casa na área de Monmouth/Independence: 
https://www.airbnb.com/ 
 
Você também pode procurar alojamento em Salem ou Corvallis, ambos a 
aproximadamente 20 minutos de carro do campus: 
 
https://www.travelsalem.com/places-to-stay 
 
https://www.visitcorvallis.com/stay?s=12 


