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INFORMATIVO GERAL 

Prezado(a) professor(a) orientador(a) 

Neste ano de 2016, o município de Salvador/BA sediará a V Feira Nacional de Matemática, no período de 

28 a 30 de setembro. A Universidade do Estado da Bahia – UNEB está organizando este evento que será no Centro de 

Formação da Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR, antiga EBDA (Empresa Baiana de Desenvolvimento 

Agrícola), Av. Doryval Caymmi, 15649 - Itapuã, Salvador/BA. 

A V Feira Nacional de Matemática será um processo educativo científico-cultural, que aliará vivências e 

experiências, da qual participarão na condição de expositores, alunos matriculados na Educação Básica 

(compreendendo Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), Educação Superior, Educação Especial e 

Professores das instituições das redes públicas e privadas, de dez estados da federação. 

Devido à situação atual do nosso país, não logramos êxito nas solicitações de apoio para o evento dos órgãos de 

Fomento. Dessa forma, a UNEB estará arcando com a maior parte das despesas para que possamos realiza-lo! Diante 

disso, daremos algumas informações para uma melhor estadia dos participantes. 

 

LOGÍSTICA 

 RECEPÇÃO: Chegando ao local procure a recepção para fazer o seu credenciamento. Lá receberão uma 

pasta com material e assinarão lista de recebimento. 

 

 AUTORIZAÇÃO: TODO orientador que estiver com expositor menor de 18 anos DEVERÁ trazer a 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO DOS PAIS. 

 

 ESTANDE: Para arrumação o espaço estará disponível no dia 28/09 das 10h às 17h. A arrumação do estande 

e o material necessário para isso, como tesoura, fita, papel metro dentre outros, será de responsabilidade do 

orientador e dos expositores. A ABERTURA OFICIAL do evento será dia 29/09 às 9h. 

 

 ALOJAMENTO: Será no próprio local da Feira e TODOS deverão trazer roupas de cama, de banho e 

travesseiro. O espaço estará disponível a partir das 15h do dia 27/09/2016 (somente para aqueles que 

informaram que chegariam nessa data) e ficará disponível até o dia 01/10 (também para aqueles que 

solicitaram o espaço). 

Obs.: O vigilante não permitirá a entrada de pessoas no alojamento após as 23h50min. 

 

 ALIMENTAÇÃO: Será servida no refeitório do espaço e TODOS receberão tikets para apresentar no local 

onde será servida. Devido à dificuldade nas condições financeira, a alimentação será da seguinte forma: dia 

28/09 (jantar); dia 29/09 (café da manhã, almoço e jantar) e dia 30/09 (café da manhã e almoço). Essa 

distribuição é devido ao fato de ter que fazer a LICITAÇÃO para contratação de empresa com antecedência e 

termos que indicar a quantidade exata de pessoas. O que não tínhamos condições de fazer, durante outros 



horários, por não saber os horários de chegada e retorno dos participantes, e um número não exato acarretaria 

um custo ainda maior. Pedimos a compreensão de todos! 

 PROGRAMAÇÃO: 

 

DIA HORÁRIO ATIVIDADE 

 

 

28/09/2016 

10h às 17h Montagem dos trabalhos 

15h às 17h 
Credenciamento e entrega de material dos 

participantes da Feira 

18h30min às 

20h30min 
Jantar dos credenciados 

 

 

 

 

 

 

29/09/2016 

08h às 12h Exposição e visitação pública  

 
09h Abertura do Evento 

09:30 às 11h Encontro com avaliadores de trabalho 

12h às 13h 30min 
Almoço dos expositores no local do evento 

13h 30min às 17h Exposição e visitação pública 



 

 17h  Atividade Cultural 

19h às 20:30h Jantar dos expositores no local do evento 

 

 

 

 

30/09/2016 

08h às 12h Exposição e visitação pública 

12h às 13h 30min 
Almoço dos expositores no local do evento 

13h 30min às 14h Desmontagem dos trabalhos 

14h às 14h 30min Atividade Cultural 

14h 30min às 15:30h Assembleia Geral 

15h 30min às 17h Encerramento/Premiação 

  

Atenciosamente, 

Comissão Organizadora da V Feira Nacional de Matemática. 


