SE²PIN 2015

Recomendações de Boa Convivência
Seja muito bem-vindo ao IV SE²PIN - Seminário de Extensão, Ensino, Pesquisa
e Inovação do IFPR. É um prazer contar com a sua participação. Para que possamos
desfrutar de todos os momentos do nosso evento precisamos também ser
responsáveis e agirmos com segurança. Para tanto, estamos disponibilizando um
conjunto de recomendações a serem seguidas durante o evento.
Seguem algumas recomendações para boa convivência durante o evento:


O check-in na Associação Banestado será feito a partir das 11h no dia
19/10 e o check-out até às 14h no dia 22/10.



A utilização de pulseiras e crachás de identificação é obrigatória durante
todo o evento.



Não será permitida a saída do Campus Paranaguá ou da Associação
Banestado durante as atividades previstas na programação do Evento.



O café da manhã, almoço, jantar e lanche da tarde serão servidos na
Associação Banestado e a distribuição será controlada por meio de
pulseiras de identificação, que serão entregues no momento do
credenciamento.



O acesso aos apartamentos da Associação Banestado é permitido
somente àqueles que estão cadastrados e a entrada e saída desses
usuários será controlada.



Não será necessário levar roupa de cama e toalha de banho.



No credenciamento, todos os participantes deverão realizar inscrição para
uma oficina e uma sessão temática. Informações referentes a essas
atividades estão disponíveis no site do evento – www.sepin.ifpr.edu.br, e
estarão disponíveis também no local do credenciamento.



A

circulação

nas

dependências

da

Associação

Banestado

está

condicionada ao uso da pulseira sinalizadora entregue no ato do
credenciamento.


O trânsito fora das dependências do campus e da Associação Banestado
não será permitido sem o consentimento do chefe de delegação e da
organização do evento.



Não serão permitidas trocas de quartos durante a estadia.



Ajude a preservar a limpeza nas dependências do evento e no local de
hospedagem.



Não cause danos ao patrimônio público e particular.



Não retire ou desloque móveis ou demais utensílios do local de
hospedagem.



Use vestimentas adequadas ao ambiente acadêmico, confortáveis e leves.



Carregue sempre consigo uma garrafa d´água, principalmente no dia das
visitas técnicas.



Abuse do protetor solar, aplicando diversas vezes ao longo do dia e evite
exposição desnecessária ao sol.



Faça uso de repelente de modo a prevenir picadas de insetos, repetindo a
aplicação conforme indicado no produto.



Caso possua alguma alergia ou situação de saúde que seja necessário
uma intervenção médica, comunique imediatamente um servidor de sua
delegação.



Respeite os horários de alimentação, conferências, apresentações de
trabalho e demais atividades programadas.



Fique atento aos horários de deslocamentos do ônibus para o percurso
Campus / Alojamento / Visitas, para que não ocorram atrasos ou perca de
sua delegação.



Respeite os horários de repouso e convivência indicados no local de
hospedagem.



Garanta a permanência de pelo menos um representante no local e
horário

destinado

à

apresentação

de

trabalhos. A ausência

do

apresentador implicará em não avaliação do trabalho.


Respeite as ordens e orientações dos servidores que acompanham a
delegação de seu campus, dos organizadores do evento, bem como dos
servidores do Campus Paranaguá e funcionários da Associação.



É expressamente proibido a qualquer participante fumar ou consumir
bebidas alcoólicas e/ou quaisquer itens ilícitos, em qualquer dependência
seja do alojamento, no campus Paranaguá ou local de visitas Técnicas.



É proibida a circulação com materiais inflamáveis, objetos cortantes,
armas brancas e de fogo nas dependências do Campus Paranaguá e nas
dependências

da

Associação

Banestado.

No

caso

de

materiais

destinados a apresentação de trabalhos, o transporte deverá ser
acompanhado pelo servidor que orienta a atividade.


Não se envolva em brigas e/ou confusões.



Se observar qualquer ocorrência fora do normal, comunique o mais
rápido possível ao servidor que coordena a Delegação de seu Campus ou
algum membro da Comissão Organizadora.



Fique atento às instruções do(s) servidor(es) que acompanha(m) sua
delegação, pois o sinal de telefonia celular é precário na região, o que
dificulta a comunicação por este meio



No dia e horários que será possível aos estudantes usufruírem do
ambiente praiano, tome muito cuidado ao entrar no mar, fique atento e
não se distancie.



Evite tomar banho onde tiver valas ou buracos.

Ótimo evento a todos!
Comissão Organizadora do IV SE2PIN

