
 

 
Realização Apoio 

INFORMATIVO 

III FEIRA NACIONAL DE MATEMÁTICA 

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original.” 

Albert Einstein 

 

De: Coordenação Geral da III Feira Nacional de Matemática 

Para: Professores Orientadores 

 

Vimos através deste, dar as últimas informações a respeito da logística do evento, 

conforme segue: 

 

HOSPEDAGEM: Serão disponibilizadas três diárias contadas de 14h do dia 24/09 às 

12h do dia 27/09, todas sob a responsabilidade do evento, no hotel Sol Bahia, para um 

professor orientador e dois alunos expositores, em apartamentos pré-determinados 

por esta coordenação.  

A comissão não se responsabilizará por aqueles que se hospedarem em hotel 

diverso, bem como não é responsável por qualquer custo de ACOMPANHANTES.  

 

ALIMENTAÇÃO: O evento se responsabilizará pela alimentação da equipe da 

seguinte forma: 24/09 (jantar); 25 e 26 (todas as refeições), 27 (só o café da manhã). 

 

TRANSLADO: O deslocamento dos participantes de seus estados de origem para 

Salvador, bem como das cidades do estado da Bahia para Salvador, será de 

responsabilidade dos participantes, inclusive do aeroporto ou rodoviária para o hotel. 

Segue cronograma do horário de ônibus para efetuar o translado dos participantes 

inscritos no evento do Hotel Sol Bahia para o local de realização no Museu de Ciência e 

Tecnologia: 

 Data: 24/09/2014 

 Horários: 13h30min e 14h30min - Hotel/Museu; 17h e 18h – Museu/Hotel. 

 Data: 25/09/2014 

 Horários: 07h30minh - Hotel/Museu; 18h e 19h30min – Museu/Hotel. 

 Data: 26/09/2014 

 Horários: 07h30minh - Hotel/Museu; 18h e 19h30min – Museu/Hotel. 



 

 
Realização Apoio 

Professores e expositores não devem se atrasar para não comprometerem o andamento 

do evento. Informamos que aqueles que perderem o ônibus garantido pelo evento, terão 

que custear o seu deslocamento. Não será mudado o itinerário dos ônibus para pegar 

professores e expositores que estejam hospedados em hotel que não seja o Sol Bahia. 

 

CAMISAS: Segue em anexo dois arquivos, um pdf e outro no corel draw. O 

arquivo em pdf é para visualização do layout da camisa, o do corel é o que deve ser 

usado para impressão. Pedimos por gentileza que usem as cores determinadas para cada 

categoria a saber:  

 

 Educação Infantil: Rosa 

 Educação Especial: Verde 

 Ensino Fundamental Séries Iniciais: Azul 

 Ensino Fundamental Séries Finais: Laranja 

 Ensino Médio: Amarelo 

 Ensino Superior Professor: Vermelho 

 Comunidade: Preto 

 Coordenação: Branca 

 

Folder e Cartaz: Segue em anexo folder e cartaz para maiores informações e 

divulgação entre seus pares. 

A Comissão Organizadora está empenhada ao máximo para fazer deste, o 

melhor evento possível, para tanto, pedimos que dúvidas ou sugestões sejam enviadas 

para o e-mail: iiifeiranacionalmatematica@gmail.com ou feiramatematica@uneb.br ou 

liguem para o telefone: (74) 3541 8919. Para maiores Informações consultar o 

Regimento da III FNM. 

 Colocamo-nos a disposição e aguardamos todos na III Feira Nacional de 

Matemática. 

 

CONTAMOS COM A SUA PARTICIPAÇÃO!  

 

Senhor do Bonfim, 15 de Agosto de 2014. 

 

Professora Alayde Ferreira dos Santos 

Coordenadora do Núcleo de Educação Matemática – NEMAT - UNEB 

Coordenação da III Feira Nacional de Matemática 
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