
Prezado(a) Inscrito(a) na Reunião Regional da SBPC em Palhoça/SC, 
 
 
Pedimos sua atenção para as informações: 
 
1) A programação está disponível no site: 

http://www.sbpcnet.org.br/palhoca/home/ 
 
2) Credenciamento: 

Faça o seu credenciamento na Secretaria da SBPC que atenderá no Hall do Bloco G, no campus Pedra Branca da UNISUL. 

 
Datas e horários de atendimento: 

05/10, quarta -feira, das 13h às 17h 
06/10, quinta -feira, das 07h às 17h 
07/10, sexta -feira, das 07h às 17h 
 
Obs: Neste local também serão recebidas novas inscrições e/ou matrículas em minicursos/oficinas (vagas remanescentes). 
 
 
Documentação necessária: 

a) Documento de identidade original com foto (RG, carteira de motorista etc.). 
b) Documento comprobatório da situação da atividade profissional (para Professores da rede pública de ensino) 
c) Uma via impressa do recibo que está disponível no Módulo dos Inscritos. Se necessário, este impresso ficará retido na Secretaria. 
Obs.: Quando você chegar ao credenciamento tenha em mãos estes documentos para agilizar o seu atendimento. 

 
A inscrição é pessoal e intransferível: 

O próprio inscrito deverá comparecer ao credenciamento. Não será feito o credenciamento por terceiros portando documento original 
do inscrito, procuração etc. 
 
No credenciamento não será entregue material para anotações: 

Os inscritos e/ou os matriculados em minicursos que desejarem fazer anotações deverão levar o seu próprio material (caneta, papel 
etc.). 
 
3) Certificado online de participação geral: 

Disponibilizado em arquivo PDF, após 72 horas do credenciamento dos inscritos no evento. Este certificado não terá carga horária. 
Site de acesso:  
http://www.sbpcnet.org.br/site/eventos/certificados.php 
 
4) Minicurso/Oficina da Programação Científica e da SBPC Educação: 

- No dia e horário das aulas siga diretamente à sala de aula (ver programação no site). 
- Confira na lista dos Minicursos se há algum pré-requisito. 
- Leve o seu material para anotações (caneta, papel...). 
- O certificado será online e emitido a partir de 24/10/16, para os matriculados que assinarem a lista de presença disponível na sala de 
aula com a monitoria da SBPC. A carga horária do minicurso será de 04 horas; se o participante faltar a uma aula, constará no 
certificado a frequência de 50%. Site de acesso ao certificado: 
http://www.sbpcnet.org.br/site/eventos/certificados.php 
 
5) O evento é aberto ao público 
 
As programações da Reunião Regional da SBPC podem ser assistidas gratuitamente pelos visitantes, sem a necessidade de 

inscrição (exceto os minicursos e oficinas da Programação Científica e atividades da SBPC Educação, cujas vagas são limitadas e 
requerem a matrícula antecipada).  
 
A SBPC Jovem é uma programação voltada para estudantes do ensino básico, que traz atividades que visam despertar o interesse 
dos jovens pela ciência, tecnologia e inovação. Os estandes, oficinas e demais atividades poderão ser frequentados por todos os 
interessados. Não será emitido certificado para os participantes destas atividades, pois todas são abertas ao público. 
 
Dia da Família na Ciência 
As atividades da SBPC Jovem serão disponibilizadas também no dia 08/10, sábado, para o Dia da Família na Ciência, cuja 
programação é dirigida à interação com a comunidade, mostrando que a ciência faz parte do dia a dia das pessoas. Os participantes 
terão a oportunidade de explorar atividades interativas de ciência e tecnologia, aprender sobre experiências científicas e ter suas 
questões respondidas por cientistas. O Dia da Família na Ciência é gratuito e aberto a todas as crianças, jovens e seus familiares. 
 
Venha participar deste grande evento! E você ainda pode trazer seus amigos e familiares. 
 
 
Atenciosamente,  
 
Secretaria de Eventos  
Reunião Regional da SBPC 
 
 

http://www.sbpcnet.org.br/reunioes/palhoca/inscritos/
http://www.sbpcnet.org.br/site/eventos/certificados.php
http://www.sbpcnet.org.br/palhoca/home/
http://www.sbpcnet.org.br/reunioes/palhoca/lista_mc.php
http://www.sbpcnet.org.br/site/eventos/certificados.php

