UNIVERSIDADE SO ESTADO DA BAHIA
XVII Jornada de Iniciação Científica
UNEB 30 anos: Disseminando a Pesquisa
INFORMAÇÕES GERAIS – ORIENTADOR
A Universidade do Estado da Bahia – UNEB, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de PósGraduação - PPG garantirá passagens, hospedagem, alimentação e o translado para os orientadores
lotados em Departamentos fora do Campus I – Salvador, no período de 22 a 24/10/2013.
1. PASSAGENS
Solicitamos que procure a Direção do seu Departamento para adquirir suas passagens para
participar da XVII Jornada de IC. Os Diretores já foram informados que serão responsáveis pela
compra das referidas passagens, inclusive já receberam a listagem com os nomes dos orientadores.
2. SOBRE O TRANSLADO
1. Informamos que a UNEB, só faz ressarcimento de taxi cujo roteiro

contemple

Rodoviária/Hotel/Rodoviária ou Aeroporto/Hotel/Aeroporto. Indicamos que utilizem apenas os
taxis de empresas como: COMETA, RÁDIO TAXI, TELE TAXI, pois estão com CNPJ em
situação regular (não pode ser taxi comum);
2. Deverá constar nas notas/recibos: O nome da UNEB, nome do motorista, CPF ou CNPJ e
assinatura, data do período da XVII Jornada, placa do carro e roteiro;
3. Pedimos que os professores que vierem juntos no mesmo transporte compartilhem o taxi;
4. O Translado Hotel/UNEB/Hotel nos dias do evento (22 a 24 de outubro de 2013), 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;
3. DA HOSPEDAGEM
Informamos que o HOTEL VILAMAR (http://www.hotelvilamarsalvador.com.br/ ) está reservado
no período da XVII Jornada de IC para os professores/orientadores.
A reserva do hotel está de acordo com a data e horário das passagens indicadas pelos mesmos,
dentro do período do evento.
Entrada no Hotel: dia 21/10/2013 a partir das 12h (meio-dia);
Saída do Hotel: dia 25/10/2013 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.

De 22 a 24 de Outubro
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