CRITÉRIOS PARA SOLICITAR UMA VAGA NO ÔNIBUS PARA O
8º CBEU 2018.
Evento: 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA –
CBEU. Tema: “Extensão e Sociedade: Contextos e Potencialidades”.
Local: Natal, Rio Grande do Norte - RN.
Data: 28 a 30 de junho de 2018

A PROEC/UFG disponibilizará um ônibus com 40 lugares, prioritariamente
para alunos, técnicos administrativos e professores que apresentarem trabalhos
no evento.
Para solicitar uma vaga no ônibus, os interessados deverão encaminhar o
comprovante de inscrição no evento, bem como o resumo submetido com a
aprovação, além do RG, CPF, Curso, Título do Trabalho, Telefone (whatsapp) e
e-mail, para o seguinte endereço oitocbeu@gmail.com, de 01 de Abril até o dia
30 de abril de 2018, aos cuidados de Leandro Machado/PROEC. Dúvidas e
informações poderão ligar para 3521-1171.

O critério para garantir uma vaga no ônibus é:
- Envio do comprovante de inscrição para o e-mail da PROEC
(oitocbeu@gmail.com) com anexo do trabalho submetido ao 8° CBEU, e o
comprovante de aprovação para a apresentação no evento, além dos dados
solicitados acima.
-Serão selecionados os primeiros 40 alunos que enviarem o e-mail que atenda a
esse critério, considerando a seguinte a proporção de vagas por regionais: 50%
Regional Goiânia (20 vagas); 20% Regional Catalão (8 vagas); 20% Regional
Jataí (8 vagas) e 10% Regional Goiás (4 vagas). As vagas não ocupadas dentro
dos percentuais, serão distribuídas para a lista de espera conforme a ordem de
inscrição, não havendo distinção por regional.

Informações gerais sobre transporte e alojamento:
O ônibus fará o percurso Goiânia- Natal, Natal - Goiânia, não havendo
translado interno na cidade de Natal.

O local de saída do ônibus será no Prédio da Reitoria da UFG em Goiânia às 8h
da manhã do dia 26 de junho de 2018 com chegada em Goiânia prevista para o
dia 02 de julho de 2018.
É de responsabilidade das regionais, providenciar o translado entre as regionais
no interior e Goiânia para o embarque no dia 26 de junho em Goiânia.
O alojamento será de responsabilidade do participante em reservar e custear. A
lista
de
alojamentos com os contatos,
consta
no
no
link
http://sigeventos.ufrn.br/eventos/public/evento/CBEU2018/pagina/hospedagem,
bem como no site do evento.
Informações sobre o
8º
CBEU,
no
link cbeu.ufrn.br ,
Tudo sobre inscrições, submissão de trabalhos, programação e alojamentos.
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