
Prezado(a) Inscrito(a) na 68ª Reunião Anual da SBPC, 
 
Pedimos sua atenção para as informações: 
 
1) A programação está disponível no site: 
http://www.sbpcnet.org.br/portoseguro/home/ 
 
2) Credenciamento: 
Faça o seu credenciamento na Secretaria da SBPC que atenderá no Pavilhão Administrativo da UFSB. 
 
Datas e horários de atendimento: 
03/07, domingo, das 09h às 16h 
04/07, segunda-feira, das 07h às 16h 
05/07, terça-feira, das 07h às 16h 
06/07, quarta-feira, das 08h às 16h 
07/07, quinta-feira, das 08h às 16h 
08/07, sexta-feira, das 08h às 14h 
 
Obs: Neste local também serão recebidas novas inscrições e/ou matrículas em minicursos (vagas remanescentes). 
 
Documentação necessária: 
a) Documento de identidade original com foto (RG, carteira de motorista etc.). 
b) 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: 
- 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 25/07/16, para os matriculados que assinarem a lista de presença disponível na sala de 
aula com a monitoria da SBPC, permanecerem na aula e obtiverem no mínimo 75% de frequência. Site de acesso ao certificado: 
http://www.sbpcnet.org.br/site/eventos/certificados.php 
 
5) Conheça o APP do evento 
Instale no seu celular o app com a programação da 68ª Reunião Anual e outras funções.  
Participe! Instale gratuitamente. 
 
6) Redes Sociais 
Além do aplicativo, a SBPC está presente também nas principais redes sociais. Siga @SBPCnet no Facebook, Twitter, Youtube e 
Instagram e fique por dentro das novidades da 68ª. Reunião Anual. Curta, comente e compartilhe essa ideia acessando @SBPCnet 
 
Atenciosamente,  
 
Secretaria de Eventos  
68ª Reunião Anual da SBPC 
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