ORIENTAÇÕES GERAIS – ORIENTADORES
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 do Hotel/UNEB/Hotel
para os orientadores que residem fora da Salvador, no período de 04 a 06/10/2016.
1. PASSAGENS
Os orientadores que residem fora de Salvador após indicação, retirarão suas passagens terrestres
para Salvador, no guichê da empresa indicada. As passagens aéreas serão enviadas por e-mail.
2. SOBRE O TRANSLADO
O Translado rodoviária/hotel/rodoviária ou aeroporto/hotel/aeroporto, poderá ser realizado por taxi.
Salientamos que haverá ressarcimento somente para aqueles que seguirem as instruções
abaixo:
a) A UNEB garante o ressarcimento de taxi cujo roteiro contenha Rodoviária/Hotel e vice-versa ou
Aeroporto/Hotel e vice-versa. Utilizem APENAS taxis de empresas como: CHAME TAXI, TELE
TAXI, COMETA, RADIO TAXI, ELITTE TAXI;
b) Deverá constar nas notas/recibos: CNPJ, nome da Universidade, roteiro, nome, CPF e
assinatura do motorista, data do período que abrange a XX Jornada (04 a 06/10/2016);
c) Pedimos que os professores, que estejam em grupos, optem por compartilhar o taxi para
redução de custos;
O Translado Hotel/UNEB/Hotel nos dias do evento (04 a 06 de outubro de 2016), 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
A hospedagem foi solicitada, conforme indicação das passagens, observando o período do evento. São
30 quartos duplos no Hotel Sol Victoria Marina e 16 quartos duplos no Hotel Vila Velha, que serão
ocupados pelos professores, a medida que for sendo realizado o check-in .
Hotel Sol Victoria Marina – localizado na Av. Sete de Setembro, 2.068 – Corredor da Vitória Salvador
– Bahia – Brasil – CEP 40.080-001 – Tel: (71) 3418-2000.

HOTEL VILA VELHA - localizado na Av. Sete de Setembro, 1971 - Corredor da Vitória Salvador - Bahia
- Brasil - CEP 40.080-002 – Tels: (71) 3617.8722.
4. DAS REFEIÇÕES
A UNEB/PPG assegurará as seguintes refeições:
Os orientadores hospedados que residem fora de Salvador: o café da manhã e jantar no próprio hotel.
Os orientadores receberão um ticket refeição por dia para o almoço no local do evento.
OBS.: O jantar dos professores será servido no Hotel Vila Velha (em frente Hotel Sol Victoria
Marina) .
5. DA ABERTURA
A abertura da XX Jornada de IC será realizada no Teatro UNEB, no dia 04 de outubro de 2016, às
08h40min.
6. SOBRE A APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DOS BOLSISTAS
Local: Departamento de Educação (DEDC) e Departamento de Ciências Exatas e da Terra (DCET),
UNEB, Campus I, Salvador.
A programação técnica da XX Jornada de Iniciação Científica, publicada no site da Iniciação Científica
(http://www.ppg.uneb.br/ic/).
Todos os bolsistas, período 2015/2016, 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 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.
OBS.: Conforme Item 3.9 do Edital Nº 031/2015, os orientadores podem ser convocados para
composição das bancas avaliadoras, das sessões técnicas e terão direito a certificado de
avaliador;
Informações sobre a XX Jornada de Iniciação Científica da UNEB no seguinte site:
http://www.ppg.uneb.br/ic/
Maiores informações entrar em contato com a Subgerência da IC através do número (71) 3372.7231 ou
pelo e-mail programaic@uneb.br

