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Centro de Treinamento da
Sociedade Mineira de Pediatria
Com capacidade total para 90 pessoas
e localização nobre em prédio próximo
à área hospitalar, no bairro Santa
Efigênia, o Centro de Treinamento
da SMP reúne tecnologias de última
geração e é o espaço ideal para a
realização do seu evento.

Capacidade e flexibilidade
• Auditório com capacidade para 55 pessoas;
• Cinco salas, sendo uma para briefing e quatro com flexibilidade de uso,
possuindo divisórias articuladas e acústicas e podendo ser transformadas
em duas salas, cada uma com capacidade para 16 pessoas;
• Todos os espaços interligados por sistema de transmissão de dados,
permitindo o acompanhamento simultâneo de conteúdo por 90 pessoas;
• Cadeiras com flexão de encosto para mobilidade de postura e pranchetas
para destros e canhotos;
• Assentos para obesos e deficientes físicos;
• Móveis empilháveis e com carrinhos para facilitar o deslocamento;
• Mesas basculantes e com rodízios.
Tecnologia
• Poltronas do auditório com pontos para tomadas e acesso à internet;
• Sistemas de vídeo, áudio e internet de última geração, com telões e uma
televisão de LED de 55” com possibilidade de uso e gravação simultâneos.
Segurança e conforto
• Poltronas do auditório com revestimento em material que retarda
a propagação de chamas, em caso de incêndio;
• Facilidade de estacionamento em áreas próximas;
• Administração profissional de apoio, além da presença de recepcionista e
operador de equipamentos;
• Cadeiras revestidas por tecido de toque macio e microperfurações, que
permitem a passagem do ar e o processo de transpiração.
Responsabilidade ambiental
• Assentos das cinco salas 100% recicláveis;
• Ambientes climatizados (ar condicionado);
• Cortinas bloqueadoras de raios ultravioleta limitam a radiação, permitindo
a passagem de luz natural e possibilitando economia de energia.

Tecnologia de última geração em prol da educação continuada.

Faça seu próximo evento aqui
e experimente as qualidades de
um espaço novinho, bem perto
de você e ao lado do Shopping
Boulevard, com excelentes
restaurantes e lojas comerciais.
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