
 

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

1. MAPA - Local das apresentações e reuniões acadêmicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para fazer o download do mapa clique AQUI 

a) Todo o evento será realizado na ÁREA NORTE do campus da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) na cidade de São Carlos 

(Rodovia Washington Luís, km 235). A maioria das atividades ocorrerá no 

complexo da BIBLIOTECA COMUNITÁRIA (BCo) e seu entorno. 

b) A confraternização para estudantes expositores de trabalhos será 

realizada no Hotel Nacional Inn, CENACON (Avenida Getúlio Vargas, n.º 

2.330, São Carlos). O acesso será mediante convite individual e 

intransferível, que será entregue para um responsável de delegação da 

universidade de origem do estudante, no momento de credenciamento. 

https://fai1uploads.s3.amazonaws.com/1/others/af0e6c52d83b90973e87060b66c3d5ab19601d32.pdf


 

 

Pesquisadores convidados da UFABC deverão retirar o convite com 

comissão organizadora da UFSCar. 

  

A UFSCar não oferecerá transporte. Aconselha-se a utilização de 

aplicativos de transporte individual, como UBER e 99, ou táxi (USE TAXI 

São Carlos e COOPERTÁXI São Carlos). Não se recomenda transporte 

público municipal (ônibus). No local da confraternização, haverá 

estacionamento para os ônibus das delegações. 

 

2. CHEGADA À UFSCar 

O acesso à UFSCar é livre, portanto não há necessidade das delegações que 

vierem em comitiva com veículos próprios informarem modelo/placa dos 

veículos. 

Ao chegar à UFSCar, dirija-se à Biblioteca Comunitária, para credenciamento. 

Os integrantes das delegações que chegarem de ônibus deverão desembarcar 

em frente à Biblioteca Comunitária, em local reservado para essa finalidade. 

Após o desembarque, os ônibus deverão ser estacionados em lugar próprio, 

conforme indicações dadas no desembarque. 

 

3. CREDENCIAMENTO 

Será realizado em 22/10, das 15h às 17h, e ao longo do evento. 

IMPORTANTE! Expositores dos trabalhos deverão fazer o credenciamento 

antes do horário de suas apresentações. 

 

4. INTERNET 

A UFSCar utiliza a rede Wi-Fi Eduroam, assim como demais universidades 

membro da AUGM, exceto universidades de Bolívia e Paraguai.  

Se a sua universidade participa da Eduroam, aconselha-se configurar o seu 

telefone celular e/ou computador ainda na sua instituição de origem. 

Os participantes provenientes de universidades de Bolívia e Paraguai receberão 

por e-mail uma mensagem de Sagui UFSCar/Sistemas UFSCar, com um link 

para inserção de e-mail (login) e criação de senha para utilização da rede Wi-Fi 

Visitante da UFSCar.  

http://usetaxisc.com.br/
http://usetaxisc.com.br/
https://www.facebook.com/coopertaxisc/


 

 

5. ALIMENTAÇÃO 

Os participantes poderão utilizar o Restaurante Universitário (RU) para café da 

manhã, almoço e jantar, mediante a apresentação do crachá das Jornadas. O 

pagamento da refeição deverá ser realizado antes da entrada no restaurante, em 

moeda local (Real), cartão de débito ou de crédito. 

• Café da manhã: das 7h às 9h, R$ 2,00 por pessoa; 

• Almoço: das 12h30 às 13h30, R$ 6,25 por pessoa; 

• Jantar: das 18h às 19h, R$ 6,25 por pessoa. 

Haverá também food trucks próximos à Biblioteca Comunitária. 

Outra opção é o restaurante Tablado dos Sabores, também conhecido como 

“restaurante do Português” ou simplesmente “Duarte”. O estabelecimento está 

localizado na área Sul, próximo ao prédio da Reitoria, e serve comida por quilo. 

 

IMPORTANTE! A moeda utilizada em São Carlos é somente o Real. Portanto, é 

fortemente aconselhável trazer reais em dinheiro ou utilizar cartão de débito ou 

crédito internacional. 

 

6. ACOMPANHAMENTO DAS DELEGAÇÕES 

O(s) responsável(is) por cada delegação receberá(ão) o contato de um membro 

da equipe de apoio para auxiliar com informações e localização das atividades 

do evento. 

 


