Prezado(a) Inscrito(a) na 70ª Reunião Anual da SBPC,
Pedimos sua atenção para as informações:
1) A programação está disponível no site http://ra.sbpcnet.org.br/maceio/
2) Credenciamento
a) Local de credenciamento, novas inscrições e matrículas em minicursos (vagas remanescentes)
O atendimento ocorrerá na Secretaria da SBPC localizada no hall da Reitoria.
b) Datas e horários de atendimento
22/07, domingo, das 10h às 16h
23/07, segunda-feira, das 07h às 16h
24/07, terça-feira, das 10h às 16h
25/07, quarta-feira, das 10h às 16h
26/07, quinta-feira, das 10h às 16h
27/07, sexta-feira, das 10h às 14h
28/07, sábado - não haverá atendimento
c) Documentação necessária
I) Documento de identidade original com foto (RG, CNH etc.).
II) O número da inscrição que está disponível no Módulo dos Inscritos.
Obs.: Quando você chegar ao credenciamento tenha essas informações para agilizar o seu atendimento.
d) A inscrição é pessoal e intransferível
O credenciamento só poderá ser feito pelo próprio inscrito. Não será permitido o credenciamento por terceiros.
3) Certificado online de participação geral
O certificado será disponibilizado, em arquivo PDF, 72 horas após a realização do credenciamento. Esse certificado não terá carga
horária. Site de acesso:
http://www.sbpcnet.org.br/site/eventos/certificados.php
4) Material para anotações
Os inscritos que desejarem fazer anotações, em qualquer tipo de atividade, deverão levar o seu próprio material (caneta, papel
etc.).
5) Minicurso
- Antes de efetivar a matrícula em um minicurso, observe se o mesmo possui algum pré-requisito: Lista de Minicursos.
- O certificado de participação em minicurso será disponibilizado, em arquivo PDF, a partir de 07/08/18, apenas para os
matriculados que assinarem a lista de presença disponível na sala de aula e obtiverem o mínimo de 75% de frequência.
Site de acesso ao certificado:
http://www.sbpcnet.org.br/site/eventos/certificados.php
6) Cuidado com seus pertences
Durante a Reunião Anual, não descuide de seus objetos. A SBPC e a UFAL não se responsabilizarão por qualquer material
perdido.
7) Redes Sociais
Acesse @SBPCnet no Facebook, Twitter, Youtube e Instagram e fique por dentro das novidades.
Curta, comente e compartilhe essa ideia!

Atenciosamente,
Coordenação da
70ª Reunião Anual da SBPC

