NORMAS PARA A UTILIZAÇÃO DO ALOJAMENTO

O VIII FÓRUM INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA – VIII FIPED disponibilizará
alojamento co-participativo, o que demonstra o interesse em promover a acessibilidades a
todos os estudantes interessados em participar do evento. A comissão tem o
entendimento que o alojamento é uma condição importante a participação de uma parcela
dos seus congressistas. Contamos com a imprescindível responsabilidade individual e
coletiva que envolve o uso ordeiro dos espaços ofertados para o alojamento.
Ao fazer uso do alojamento, implica, por parte do participante, a aceitação espontânea e
de boa vontade dos princípios estabelecidos no presente regulamento e da rigorosa
obediência às determinações da Comissão Organizadora do VI FIPED. Não serão aceitas
infrações alegando desconhecimento destas normas.
NORMAS
1. Quem pode fazer a inscrição no alojamento?
A inscrição para uma vaga em alojamento poderá ser feita apenas por alunos do ensino
superior que já estiver efetivamente inscrito no VIII FÓRUM INTERNACIONAL DE
PEDAGOGIA – VIII FIPED e com a taxa de inscrição do evento quitada. O alojamento
possui número de vagas restrito (300 vagas).
2. Como fazer a inscrição de alojamento?
As inscrições serão efetuadas na ÁREA DO CONGRESSISTA.
Como proceder:





Entre com seu login(e-mail) e senha(CPF) na área do congressista;
Ao entrar clique no ícone ADICIONAR ATIVIDADES;
Selecione o item ALOJAMENTO INDIVIDUAL;
Clique no botão ADICIONAR ATIVIDADE.

3. Pagamento
O alojamento é co-participativo, será cobrado o valor de 10,00 por pessoa para o
período completo do evento, este valor garantirá reforço na segurança do local e
higienização dos banheiros, porém, a inscrição no evento deve estar devidamente
quitada. O valor do alojamento será pago no local do credenciamento a comissão
responsável.
4. Prazo de inscrição no alojamento
O prazo de inscrição no alojamento está atrelado ao número de vagas disponíveis e as
datas de pagamento estipuladas no evento, salientado que a data limite referente a última
chamada para inscrição no evento é 21 de outubro de 2016.
Lembre-se: Os locais de alojamento possuem número de vagas restrito.
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5. Confirmação do alojamento
A confirmação do alojamento será feita por e-mail, uma semana antes da realização do
evento. Para tanto, até essa data, o participante deverá estar com inscrição quitada e
inscrito na vaga de alojamento.
6. Locais de alojamento e espaço de uso.
Novos endereços disponibilizados para alojamento:

 Ginásio Poli Esportivo Frei Gil (Rua Gen. Gurjão, 394 - Bacuri, MA): 100 vagas;
 Estádio Frei Epifânio D´Abadia (Rua Coriolano Milhomen Centro, Imperatriz – MA):
100 vagas (OBS: vagas destinadas para alunos do PAFOR/PROFEBPAR - UFMA);

 Sindicato dos Professores do Estado do Maranhão - SINPROESSEMMA/Imperatriz
(Endereço: Rua Mirador, nº 9 - Entre as ruas Ceará e Floriano Peixoto): 40 vagas;

 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Imperatriz (Rua João Lisboa, 1205,
Maranhão, Entroncamento): 20 vagas para colchões e 40 vagas para acampamento)
Os rapazes ficarão em ambientes diferenciados das moças, por questão de privacidade.
Não teremos condições de atender casais. Neste caso, os mesmos deverão ficar em
alojamentos separados. O banho se dará em vestiários/banheiros coletivos.
7. Credenciamento
O credenciamento para o alojamento será no próprio local. O participante deverá
apresentar o RG ou qualquer documento de identificação com foto (carteira de motorista,
reservista) e FORMULÁRIO DE CADASTRO devidamente preenchido e assinado, bem
como, o comprovante de quitação do evento.
8. Período da hospedagem
A partir das 14 horas do dia 09 de Novembro e saída até as 09 horas do dia 12 de
Novembro de 2016. Durante o evento, o acesso ao alojamento poderá ser a qualquer
hora, mediante a apresentação de documento de identificação para o alojamento.
9. Transporte e alimentação
Não há necessidade de transporte, tendo em vista a proximidade dos locais de
alojamento para o local do evento.
Será disponibilizado o restaurante universitário para as refeições do dia. A refeição
noturna fica no compromisso de cada participante, lembrando que na UFMA – CAMPUS
Centro existem várias opções na arena cultural de cantinas, onde o participante poderá
comprar ou levar seu lanche.
Estará disponível o almoço pelo valor de R$ 7,00 no próprio local do evento.
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10. Material de uso pessoal
É necessário trazer colchão, roupa de cama e banho (colchonete ou colchão inflável,
cobertor, travesseiro, toalhas, etc.), além de material de higiene pessoal.
NÃO SERÁ DISPONIBILIZADO COLCHÃO OU COLCHONETE.
Importante: É responsabilidade do participante trazer todos objetos de toalete, bem como
a sua própria toalha. Além de trazer seu próprio colchonete, traga cobertores, pois as
salas são climatizadas.
11. Bagagem
No alojamento não haverá guarda-roupa. A bagagem é de responsabilidade do
participante. Durante sua ausência do alojamento, não deixe objetos de valor, pois não
garantiremos a guarda dos pertences.
12. Normas
Fica terminantemente PROIBIDO no âmbito dos alojamentos:
 Permanência de pessoas que não estejam devidamente credenciadas para um
determinado alojamento, como por exemplo: acompanhantes, familiares e outros.
 Uso de sistema de som e/ou similares.
 Banho em trajes e locais inadequados.
 Circular com trajes inadequados (trajes íntimos).
 Utilizar o alojamento para promoção de festa e desordem.
 Transportar do alojamento qualquer objeto e/ou equipamento pertencente a
terceiros ou ao local.
 Colocar cartazes e/ou similares nas paredes do alojamento.
 Qualquer atitude que resulte em depredação ou dano ao local do alojamento.
 Atritos, brigas e/ou discussões com colegas.
 Desrespeitar o sono e o descanso dos colegas.
 Consumir qualquer tipo de droga ilícita.
 Consumir álcool e fumar no ambiente interno do alojamento.
13. Cadastro
O cadastro e a vaga no alojamento É INTRANSFERÍVEL.
ATENÇÃO:
O participante que incorrer em uma das recomendações acima será convidado a se retirar
do local. Em caso de danos ao patrimônio, deverá ocorrer a indenização pelo causador do
prejuízo.
É importante e necessário que o participante use sempre o seu crachá de identificação,
para facilitar o relacionamento interpessoal e com a organização do evento, no entanto
para a entrada no alojamento será necessária a apresentação de identidade com foto.
Mantenha seus pertences sempre bem organizados e o seu espaço bem limpo. A
Comissão Organizadora não se responsabilizará pelos objetos pessoais dos participantes.
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Li, estou ciente e comprometo-me a respeitar as normas para a utilização do alojamento.
Nome: ....................................................................................................................
CPF:................................. RG: ......................................
Telefone:................................................................................................................
E-mail:....................................................................................................................
DATA ...../......../.........

______________________________
Assinatura do solicitante

_____________________________________
Prof. Dr. Witembergue Gomes Zaparoli
Coordenador VIII FIPED – UFMA

_____________________________________
Prof. Me. Salvador Tavares
Coordenador de Alojamento

OBS: Este termo de compromisso deve ser entregue, impresso e assinado junto
como comprovante de pagamento da inscrição, para acesso ao alojamento.
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