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1. Hospedagem para os estudantes  

 Hospedagem para 44 estudantes. São sugestões de hospedagens vão desde 
pousadas ou hotéis a disposição de sala de aula ou espaço congênere (com 
segurança e iluminação adequadas e banheiros c/ chuveiros). O Programa dispõe de 
colchões para que os estudantes possam acomodar-se nesse último caso. 

 
2. Alimentação para os estudantes e professores 

 Café-da-manhã, Almoço e Jantar para todos os dias do evento, desde e chegada até 
o retorno da deleção do PCI (44 pessoas) 

 Lanches para a amanhã e para a tarde (44 pessoas - opcional) 
 
3. Montagem de cinco toldos (4m x 4m ou equivalente) 

 Se a exposição for num ginásio ou outro lugar coberto esse material pode ser 
dispensado, acertar previamente com a coordenação do PCI; 

 
4. 10 pontos de energia 

 São apenas tomadas para conectar os instrumentos como notebook e outros; 
 

5. 44 mesas e 44 cadeiras de sala de aula 

 As mesas de sala de aula podem ser substituídas por 22 mesas maiores 
 

6. Ampla divulgação do evento 
A divulgação é essencial para garantir o sucesso do evento. Ela deve ser feita em 

todas as escolas e na comunidade em geral, se possível com o apoio da Secretaria Municipal 
de Educação e das Escolas Estaduais, para que estas liberem seus alunos para participarem 
do evento.  

Podemos enviar folders e cartazes para auxiliar neste processo. Para divulgação 
poderá ser utilizado o folder www.cienciaitinerante.com.br, no link “arquivos importantes”. 
Além de cartazes, Out Doors, etc. Além das redes socais. 

O IF Baiano Campus Catu entra com o translado dos alunos e professores, parte dos 
meios de divulgação e a estrutura do Projeto (materiais para apresentação). Além, das 
diárias para professores, motoristas e demais profissionais que possam integrar a delegação. 
 

Quaisquer contrapartidas que a instituição possa ter dificuldades podem ser 
negociadas diretamente com a coordenação. 
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