Prezado(a) participante,
Falta pouco para o início do XVIII Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada e gostaríamos de
compartilhar algumas informações com você:
§

Local do evento
Hotel Praia Centro – Fábrica de Negócios
Endereço: Avenida Monsenhor Tabosa, 740 – Acesso pela Rua João Cordeiro
Atenção aos espaços que estaremos ocupando:
TÉRREO – Minicursos dia 11/06 / Acesso a elevadores e escadas
1º PAVIMENTO – Secretaria / Sessão de pôsteres / Livrarias / Lançamento de livros / Exposição de serviços e produtos / Coffee breaks / Coquetel
2º PAVIMENTO – Solenidade de Abertura / Conferências / Mesas Redondas / Sessões Orais /
Workshops / Reuniões

§

Credenciamento:
§

Você poderá retirar seu crachá e material na secretaria do evento. Os participantes
que tiverem adquirido a Festa de Contraternização receberão juntamente com o material a pulseira de acesso.

§

Novas inscrições serão aceitas mediante disponibilidade de vagas.

§

Somente serão aceitos pagamentos em dinheiro ou cheque. Não serão aceitos pagamentos em cartão de crédito.

Local: 1º PAVIMENTO da Fábrica e Negócios
Datas e horários:
11/06: das 12h às 17h
12 a 14/06: das 8h às 18h
§

Minicursos:
§

Não haverá credenciamento e entrega de material. O acesso será realizado por meio
da lista dos inscritos. Você deverá se dirigir diretamente para o local e sala do seu
minicurso;

§

Inscrições na hora somente serão permitidas em caso de vagas ociosas. Teremos um
responsável na Fábrica de Negócios e outra no Labomar – Bloco Didático que processará as novas inscrições dos interessados em minicursos a partir das 7h30. Pagamentos dos minicursos apenas em dinheiro ou cheque;

§

Lembramos que os participantes inscritos nos cursos listados abaixo deverão levar
seus notebooks:
§

Geotecnologias aplicadas à área da saúde (Fábrica de Negócios);

§

Desenho geomorfológico (Fábrica de Negócios)

§

Técnicas estatísticas aplicadas em estudos de eventos extremos de chuva
(Bloco didático do Labomar);

§

Excursões
§

Somente estão garantidas as inscrições em excursões que tiverem sido pagas pelo
sistema, conforme informativo amplamente divulgado.

§

Existem poucas vagas remanescentes nas excursões confirmadas que poderão ser
adquiridas mediante pagamento diretamente na secretaria do evento.

§

§

Abaixo as 4 excursões confirmadas:
§

Sertão Central (Quixadá)

§

Litoral da região metropolitana de Fortaleza

§

Maciços residuais (Baturité)

§

Mergulho livre na praia de Flexeiras

Solenidade de Abertura - dia 11/06 (terça-feira):
Horário: 18h30
Local: Sala Ruby – 2º PAVIMENTO
§

Apresentação Cultural: Orquestra Sinfônica da UFC-Sobral (OSUFC)

§

Palestra Magna:

“Geomorfologia histórica do semiárido brasileiro: Uma visão do Holoceno a partir das interações da sociedade e paisagem”
Palestrante: Antônio Carlos de Barros Corrêa (UFPE)
§

Homenagens:

Prof. Dr. Jáder Onofre de Morais

Prof. Dr. Marcos José Nogueira de Souza
Prof. Dr. Edson Vicente da Silva (Cacau)
Coquetel de abertura com apresentação do Grupo de Música Percussiva Acadêmicos da
Casa Caiada (GMPACC).
§ Festa de Confraternização (mediante adesão)
Local: Barraca Marulhos-Ronco do Mar / Praia do Futuro
Horário de início: 20h30
Serviço incluso: Open Bar (3 horas) / Open Food (2 horas)
Transporte: O evento disponibilizará ônibus saindo do local do evento a partir das 20h.
Para os participantes que tiverem adquirido a festa previamente, será entregue a pulseira de
acesso juntamente com o crachá e a bolsa, na secretaria do evento.
Para os que desejarem adquirir acesso à festa, procurar o caixa localizado na secretaria do
evento. Somente serão aceitos pagamentos em dinheiro ou cheque.
§ Certificado de participação:
Será disponibilizado online, na plataforma de inscrição por meio de login e senha, após preenchimento da ficha de avaliação do evento.
Link para acesso à plataforma de inscrição: http://sbgfa.xtage.com.br/usuario/index
§ Aplicativo:
O evento não disponibilizará livro de programação. Tudo será disponibilizado no aplicativo
desenvolvido para o evento. Não é necessário baixar o aplicativo. Basta acessar o link abaixo.
http://sbgfa.com.br/app
§ Sugestão de gráfica para impressão do pôster:
SPH Comunicação Visual
sph@sph.net.br
(85) 3223.7595
§ Almoço:

Indicamos duas opções de restaurante no entorno, com fácil acesso e bom preço:
- Varanda Tropical: Av. Monsenhor Tabosa, 714
- Churrascaria Gheller: Av. Monsenhor Tabosa, 825
Continuamos a disposição para qualquer outra informação que se faça necessária.
Estamos honrados em recebê-los e agradecemos sua participação em nosso evento.
Esperamos que sua presença seja recompensada nesses dias com ricas experiências e novos conhecimentos.
Atenciosamente,
Comissão organizadora do XVIII Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada - SBGFA 2019

