ORIENTAÇÕES GERAIS – BOLSISTAS

A Universidade do Estado da Bahia – UNEB, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e
Ensino de Pós-Graduação - PPG garantirá passagens, hospedagem, alimentação e o
translado do hotel para UNEB para os bolsistas lotados em Departamentos fora do
Campus I – Salvador, no período de 14 a 16/10/2014. Para os bolsistas do Campus I
– Salvador será garantido o almoço no mesmo período.

1. PASSAGENS
Os bolsistas lotados em Departamentos fora do Campus I – Salvador retirarão
suas passagens para Salvador no guichê da empresa de ônibus indicada pela
UNEB/PPG por e-mail.
A UNEB/PPG não se responsabilizará por qualquer antecipação ou prorrogação da
passagem.
Todos os bolsistas do Campus de III – Juazeiro viajarão para Salvador no ônibus do
Departamento DTCS – III.

2. SOBRE O TRANSLADO
O Translado rodoviária/hotel/rodoviária, poderá ser realizado por ônibus municipal.
Salientamos que não haverá ressarcimento.
O Translado hotel/UNEB/hotel nos dias do evento (14 a 16 de outubro de 2014), será
realizado através de ônibus contratado pela Universidade, com saída prevista do hotel
às 07h, e o retorno após o encerramento de todas as apresentações depois das 18h.
A perda do horário do translado será de inteira responsabilidade do bolsista. Não
haverá ressarcimento.

3. DA HOSPEDAGEM
HOTEL VILAMAR - localizado Avenida Amaralina, 111 - Amaralina, Salvador - BA,
40080-002. Telefone: (71) 3248-4244.
Os bolsistas de: Barreiras (Carla e Sanderson), Senhor do Bonfim (Gleissiane
e Sandra), Serrinha (meninas)
HOTEL VILA VELHA - localizado na Av. Sete de Setembro, 1971 - Corredor da Vitória
Salvador - Bahia - Brasil - CEP 40.080-002 – Tels: (71) 3617.8722.
Os bolsistas de: Barreiras, Caetité; Senhor do Bonfim, Paulo Afonso,
Eunápolis, Guanambi, Teixeira de Freitas, Seabra, Serrinha (meninos).
HOTEL PITUBA PLAZA - localizado na Av. Manoel Dias da Silva - Pituba, Salvador BA, 41830-000. Telefone: (71) 3240-2493.
Os bolsistas de: Alagoinhas, Juazeiro, Itaberaba, Conceição do Coité,
Camaçari, Jacobina, - Valença, Santo Antônio de Jesus, Irecê, Brumado.
Entrada no Hotel: dia 13/10/2014 a partir das 12h (meio-dia);
Saída do Hotel: dia 17/10/2014 até às 12h (meio-dia);
A UNEB/PPG não se responsabilizará por qualquer antecipação ou prorrogação da
permanência no hotel além do período estabelecido neste documento.

4. DAS REFEIÇÕES
A UNEB/PPG assegurará as seguintes refeições:
Aos bolsistas hospedados: o café da manhã e o jantar no próprio hotel;
Todos os bolsistas receberão um ticket refeição por dia para o almoço no período de
14 a 16/10/2014, desde que devidamente registrado no evento.

5. SOBRE O CREDENCIAMENTO
O credenciamento será realizado no Teatro UNEB, Campus I, Salvador durante o dia
14/10/14, a partir das 8h até às 17h.

6. DA ABERTURA
A abertura da XVIII Jornada de IC será realizada no Teatro UNEB, às 08h40min.
7. SOBRE A APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DOS BOLSISTAS
Local: Departamento de Educação – DEDC, UNEB, Campus I, Salvador.
Publicada no site da Iniciação Científica (http://www.ppg.uneb.br/ic/) a programação
técnica da XVIII Jornada de Iniciação Científica;
Todos os bolsistas, período 2013/2014, devem participar e apresentar seus trabalhos
durante o evento com a presença dos orientadores, atendendo às exigências dos
Programas de IC. O envio do Resumo da pesquisa já confirma a inscrição do bolsista
e seu orientador;
Cada bolsista (CNPq, PICIN e FAPESB) fará uma apresentação oral de 15 minutos
sobre as ações desenvolvidas e descritas no plano de atividades e no resumo. As
apresentações serão seguidas de 5 minutos de arguição;
Na porta de cada sala será disponibilizada a grade de horários das apresentações;
Será disponibilizado ao bolsista um projetor multimídia e computador com pacote
Microsoft Office 2007 para sua apresentação.
As apresentações serão organizadas em formato de seminários distribuídas em salas
definidas por área de conhecimento: Ciências Agrárias, Ciências Humanas, Ciências
Biológicas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências da Saúde, Linguística Letras e Artes
e Ciências Exatas e da Terra, durante o período matutino de 08 até 12h e vespertino
das 14h às 18h.
O bolsista será avaliado pelos Comitês de Iniciação Científica: Interno e Externo,
através do Barema de Avaliação apropriado e estará concorrendo a prêmios
oferecidos pela UNEB/PPG.
Maiores informações entrar em contato com a Subgerência da IC através do número
(71) 3346.4295 ou pelo e-mail programaic@uneb.br

