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Nome da Equipe:                                                                                                                                                            . 

Universidade (nome completo):                                                                                                                                  . 

Cidade/Estado:________________________________________________________________________. 

Quantidade de Integrantes:_______. 

 

1. Nome do Capitão:                                                                                                                                                      . 

E-mail:                                                                                                      .  Cel:                                                  . 

 

2. Nome do Tenente:                                                                                                                                          ___   . 

E-mail:                                                                                                      .  Cel:                                                  . 

 

3. Nome:                                                                                           . 

4. Nome:                                                                                           . 

5. Nome:                                                                                           . 

6. Nome:                                                                                           . 

7. Nome:                                                                                           . 

8. Nome:                                                                                           . 

9. Nome:                                                                                           . 

10. Nome:                                                                                           . 

Professor acompanhante(opcional):_______________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Comitê Organizador DUNA2015 

UFSC-JOINVILLE/SC 

2 

 

QUESTIONÁRIO ALOJAMENTO E DESLOCAMENTO 

A Equipe ficará hospedada no alojamento do evento: 

 SIM  

 NÃO 

 Número de integrantes que ficarão no alojamento: _____ 

 Número de Integrantes que irão acampar (ao lado do alojamento): _____ 

  

De que forma a equipe irá se deslocar para o evento: 

 Carro  Ônibus Van  Avião 

  

A Equipe irá necessitar de translado Aeroporto/Evento/Aeroporto ou 

Rodoviária/Evento/Rodoviária? 

 SIM  Não  Número de pessoas:________ 

 AEROPORTO RODOVIÁRIA 

 

A equipe irá almoçar no local do evento? 

 SIM  

 NÃO  Número de pessoas que irão almoçar no evento: ______ 
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PROCEDIMENTOS PARA PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INSCRIÇÕES 

Deverão ser encaminhados via e-mail, no ato da inscrição, os comprovantes de 

matrícula de todos os integrantes da equipe, juntamente com o formulário de inscrição 

e o questionário preenchidos. 

 Este formulário deve ser preenchido digitalmente, não será aceito se estiver 

preenchido à mão. 

 Os arquivos deverão estar compactados (.rar ou .zip), com o nome da equipe e 

universidade, conforme exemplos abaixo. Os documentos deverão estar em pdf. Não 

serão aceitos arquivos separados ou em diferente formato dos especificados. 

Ex: 

 

TAXAS DE INSCRIÇÃO 

As equipes homologadas deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) dentro do prazo estipulado no edital. 

 Neste valor NÃO está incluso o alojamento para os integrantes, serviço de 

translado e alimentação. 

ALOJAMENTO 

 As vagas no alojamento que se encontra no local do evento são limitadas a 40 

pessoas    . O excedente ficará acampado ao lado do alojamento. 

 É necessário trazer roupa de cama, banho, travesseiro e material de higiene 

pessoal. 

 O café da manhã está incluso no pagamento do alojamento. 

Valor da hospedagem para 3 noites c/ café da manhã: R$ 60,00 por pessoa    . 

 . Não há limite de vagas no camping. 

 É proibido o consumo de bebidas alcoólicas e uso de entorpecentes nos 

alojamentos. 
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    A preferência no alojamento será dada pela ordem de inscrição. 

    Entrada dia 24/09 após as 08:00h e Saída dia 27/09 até as 17:00h. Caso a equipe 

venha antes do dia 24/09 ou fique após 27/09, a mesma deverá providenciar 

hospedagem para os dias que não compreendem o evento. 

 

     ALIMENTAÇÃO 

 No local do evento será fornecido almoço, lanches e janta que serão cobrados a 

parte. Em data mais próxima ao evento será disponibilizada uma tabela de preços. 

 

TRANSLADOS 

 A organização do evento irá organizar o translado do aeroporto e da rodoviária 

de acordo com a necessidade das equipes. 

Esse serviço será cobrado a parte. 

A logística de horários e número de pessoas será organizada de modo a reduzir 

ao máximo o custo para os usuários. 

 


