
 

                                                        

 

ORIENTAÇÕES GERAIS  

 

Local do evento 

O evento ocorrerá no Campus Jardim Botânico da Universidade Federal do Paraná, Setor de 

Ciências Sociais Aplicadas e Setor de Ciências da Saúde, Rua LothárioMeissner, 632 

 

Chegada em Curitiba 

Do Aeroporto ao Centro de Curitiba 

Ônibus Executivo - Valor R$ 15,00: 

https://www.aeroportoexecutivo.com.br/horarios/ 

A rodoviária de Curitiba 

 

 

Mobilidade em Curitiba 

Um mapa das rotas de ônibus para o campus encontra-se disponível 

AQUI 

 Região central 
 

Rodoviária 



 

Alimentação em Curitiba 

A alimentação poderá ser realizada no restaurante universitário do próprio campus no valor 

de R$ 6,00 para o evento. Apresentar o crachá do evento na entrada! 

 

Além disso, um mapa mostrando restaurantes nas imediações também estará disponível no 

site do evento. 

 

Credenciamento e certificado de participação 

O credenciamento dos participantes devidamente inscritos será também o momento em 

que serão recolhidas as informações para a emissão do certificado correspondente ao tipo 

de participação no evento. Os certificados de participação serão enviados, posteriormente, 

por meio eletrônico no endereço fornecido pelo participante. 

 

Atividades em plenária 

As atividades em plenária serão realizadas no auditório Ulisses de Campos, do Setor de 

Ciências Sociais Aplicadas. 

 

Participação nos Grupos Temáticos 



 

A participação nos GTs deve, preferencialmente, respeitar a indicação feita na ficha de 

inscrição, embora seja permitida a participação em outro GT conforme haja disponibilidade 

de lugar. 

 

Apresentação de trabalhos 

- O evento conta com duas modalidades de apresentação: 

1. Comunicação oral (apresentação de trabalho em formato eletrônico) 

Cada trabalho terá 10 minutos para apresentação. Após um conjunto de apresentações 

haverá debate com os/as autores/as mediado por um/a coordenador/a designado pelos/as 

coordenadores/as dos grupos temáticos. 

 

2. Comunicação oral curta (apresentação de trabalho em formado de pôster impresso) 

Os/as autores/as deverão providenciar antes do evento a impressão do pôster nas 

dimensões 90cm (largura) por 120cm (comprimento).  

Os pôsteres serão expostos em local próprio e é de responsabilidade do/a autor/a o 

transporte, a colocação e retirada do material, segundo as instruções que receberem dos 

monitores no dia do evento. Não nos responsabilizaremos por pôsteres esquecidos no local 

do evento.  

Os/as autores/as deverão permanecer junto ao local de exposição dos pôsteres durante 

toda a sessão.  

Após as apresentações, haverá debate mediado por um/a coordenador/a, a ser designado 

pelos/as coordenadores/as dos grupos temáticos. 

 

 


