SEJA BEM-VINDO!

Leia com atenção as instruções do XVII Ciência & Arte nas Férias 2019:
1º DIA: 07/01/2019 – 10h00 – CERIMÔNIA DE ABERTURA: A sua presença é indispensável nesta
data e horário! O aluno que não comparecer será automaticamente substituído.
DOCUMENTO DE IDENTIDADE (RG): Obrigatório todos os dias do programa.
KIT ALUNO: Entrega no dia 07/01/2019 – Camiseta, crachá/juntamente com a autorização para o
fretado (caso haja linha disponível), squeeze, autorização dos pais e programação.
AUTORIZAÇÃO DOS PAIS: Essa autorização assinada deverá ser entregue no dia 08/01/2019.
CAMISETA E CRACHÁ: Uso obrigatório em todos os dias. São importantes para sua identificação
no interior do campus e no embarque no ônibus fretado.
TRANSPORTE: A entrega da autorização para utilização de fretado durante o programa será feita
no dia 07/01, juntamente com o crachá, caso tenha disponibilidade de linha. – Caso não encontre
esta autorização, significa que seu bairro não é atendido por ônibus fretado da Unicamp. Nesses
casos as despesas de transporte deverão ser custeadas pelo próprio participante.
ALMOÇO: Os monitores da Comissão Organizadora estarão em frente ao Restaurante Universitário
(RU) – das 12h00 às 13h00 – aguardando você para passar o cartão de acesso ao restaurante.
Recomendamos aos estudantes que estiverem em laboratórios distantes do Restaurante que
utilizem o Circular Interno. Consulte horário e itinerário pelo site: http://www.prefeitura.unicamp.br
(Circular interno 1 e 2).
OFICINAS: Todas as 4ªs feiras – 8h30 – os encontros serão em frente ao Centro de Convenções
para posterior deslocamento para as Oficinas que iniciarão às 9h00. Para essas atividades, os
estudantes serão divididos em 4 grupos acompanhados pelos respectivos monitores durante todo
o dia. Nesses dias, será obrigatório o uso de calçados fechados e calças compridas, devido às
especificidades das Oficinas, salvo exceções informadas.
BOLSA: Ao final do programa, os alunos selecionados receberão um auxílio no valor de R$ 100,00
(cem reais).
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA: Nos últimos dias do programa, informaremos, via e-mail, o link para
acesso ao formulário eletrônico de avaliação (Google Formulário) do CAF 2019.
FALTAS: Somente em casos excepcionais, e devem ser comunicadas ao orientador ou monitor do
projeto com antecedência.
EMERGÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA: Atendimento no CECOM durante o programa.
Central de Informações: 3521-7000 http://www.informacoes.unicamp.br
CECOM: 3521-9020 / 9029 - http://www.cecom.unicamp.br
Vigilância do Campus (24h): 3521-4600 Ramal: 14600
Vidas: 3521– 6000 Ramal: 16000
Mapa do campus
Dúvidas? Entre em contato conosco!
3521-2973 / 3521-4614
ciencianasferias@reitoria.unicamp.br
https://www.prp.unicamp.br/caf
www.facebook.com/Cienciaeartenasferias

