
 
 

INFORMES GERAIS EVENTO “UFJF NA PRAÇA” 
 

 
- Todos os projetos inscritos foram selecionados, a comissão organizadora, conseguiu          

distribuir na programação todas as propostas apresentadas, nos horários que foram           
indicados no formulário de inscrição. 

 
- Solicitamos que as Equipes, se organizem para a montagem de seus stands/balcões;            

posteres/banners; mesas de atendimento ao público; apresentações artístico/cultural        
seguindo o cronograma estabelecido do evento, que se divide em dois turnos - Manhã:              
07h às 13h e Tarde 13h às 19h. A intenção da organização do evento, é que                
consigamos atingir àquele público que está a caminho do trabalho/escola, e, também            
nos seus horários de intervalo/almoço e fim do horário da jornada de trabalho/estudo,             
daí a importância de mantermos esses horários de funcionamento. 

 
- As retiradas dos pôster/banner que ficaram a cargo da Comissão imprimir (todos os             

arquivos que recebemos até às 12hs do dia 17/06 foram encaminhados), poderão ser             
feitas à partir de 15h de Segunda-feira, na secretaria do evento, na tenda da Praça da                
Estação, ou no dia e horário correspondente ao turno em que fará a apresentação.  
 

- Os projetos que se inscreveram em dias diferentes, e não subsequentes, que necessitem             
guardar os materiais, informamos que foi feita parceria com a Associação Comercial            
(que tem sede na Praça da Estação) que disponibilizou um pequeno cômodo para que              
guardemos esses materiais. Sugerimos aos responsáveis dos projetos levem caixas ou           
utensílios que facilitem a organização e identificação destes materiais, e ficará a cargo             
de cada equipe a organização destes, e transporte da tenda ao prédio onde será              
armazenado. 
 

- Os projetos que se inscreveram na modalidade Stand, serão disponibilizados 1 (um)            
balcão com dimensões de 1m x 1m, com altura de 1m, duas cadeiras e a opção de                 
fixação na treliça ao fundo de um pôster/material visual. Cada balcão terá ponto de              
energia disponível, e identificação com o Nome do Projeto. (Não haverá divisórias            
entre os balcões) 
 

- Os projetos que se inscreveram na modalidade atendimento ao público, serão           
organizados na tenda lateral a principal, com mesas e cadeiras, a fim de facilitar o               
acesso e melhor apresentação dos trabalhos/serviços. 
 

- Os projetos que se inscreveram na modalidade apresentação artística/cultural, terão à           
disposição o Palco, e a possibilidade de uso do Sistema de Sonorização, caso             
necessário. 
 



 
 

- Haverá uma programação cultural que ocorrerá na Abertura do Evento dia 24/06 das             
17hs às 19hs. E nos outros dias de 25/06 a 28/06, nos horários de entre 12hs e 14hs e                   
de 17:30hs às 19hs. A programação completa será divulgada em matéria no site da              
UFJF. 
 

 
LOGÍSTICA DE TRANSPORTE PROINFRA 

 
- Informamos que serão disponibilizados veículos para transporte dos materiais para          

àqueles projetos que necessitarem desse suporte. Sugerimos aos responsáveis dos          
projetos levarem caixas ou utensílios que facilitem a organização e identificação destes            
materiais, e ficará a cargo de cada equipe a organização destes e montagem nos seus               
respectivos locais de apresentação na Tenda. A entrega destes materiais deverá ser            
feita em frente ao Prédio da PROINFRA, e a retirada nos casos de de retorno destes                
materiais à UFJF.  
 
Abaixo segue o cronograma estabelecido.: 
 

 
 

● DIA 24/06 - Segunda-feira 
 
Deslocamento: Proinfra --> Praça da Estação 
Saída: Proinfra 15h* - Transporte dos materiais dos projetos que irão se apresentar dia              
25/06 - Terça-feira turno - manhã 
 
 
* A comissão organizadora, solicita àqueles projetos que se inscreveram para dia 25/06 -              
Terça-feira turno - manhã , e que tiverem disponibilidade, façam a montagem de seus              
projetos, na segunda-feira à tarde a partir da 15hs, para que no horário da Abertura do                
Evento, dia 24/06 às 17hs, possamos ter alguns destes disponíveis para apresentação.  
 

● DIA 25/06 - Terça-feira 
 
Deslocamento: Proinfra ---> Praça da Estação 
Saída: Proinfra 11h30 - Transporte dos materiais dos projetos que irão se apresentar dia              
25/06 - Terça-feira à tarde 
 
Deslocamento: Proinfra ---> Praça da Estação 
Saída: Pró-infra 18h30 - Transporte dos materiais dos projetos que irão se apresentar dia              
26/06 - Quarta-feira de manhã 
 
 



 
 
Deslocamento: Praça da Estação --> Proinfra 
Saída: Praça da Estação - 19h - Transporte dos materiais dos projetos que retornarão para a                
UFJF 
 

● DIA 26/06 - Quarta-feira 
 
Deslocamento: Proinfra ---> Praça da Estação 
Saída: Pró-infra 6h30 - Transporte dos materiais dos projetos que irão se apresentar 26/06 -               
Quarta-feira de manhã 
 
Deslocamento: Proinfra ---> Praça da Estação 
Saída: Pró-infra 11h30 - Transporte dos materiais dos projetos que irão se apresentar dia              
26/06 - Quarta-feira à tarde 
 
Deslocamento: Proinfra ---> Praça da Estação 
Saída: Pró-infra 18h30 - Transporte dos materiais dos projetos que irão se apresentar dia              
27/06 - Quinta-feira de manhã 
 
Deslocamento: Praça da Estação --->Proinfra 
Saída: Praça da Estação - 19h - Transporte dos materiais dos projetos que retornarão para a                
UFJF 
 

● DIA 27/06 - Quinta-feira 
 

Deslocamento: Proinfra ---> Praça da Estação 
Saída: Pró-infra 6h30 - Transporte dos materiais dos projetos que irão se apresentar dia              
27/06 - Quinta-feira de manhã 
 
Deslocamento: Proinfra ---> Praça da Estação 
Saída: Pró-infra 11h30 - Transporte dos materiais dos projetos que irão se apresentar dia              
27/06 - Quinta-feira à tarde 
 
Deslocamento: Proinfra ---> Praça da Estação 
Saída: Pró-infra 18h30 - Transporte dos materiais dos projetos que irão se apresentar dia              
28/06 - Sexta-feira de manhã 
 
Deslocamento: Praça da Estação --> Proinfra 
Saída: Praça da Estação - 19h - Transporte dos materiais dos projetos que retornarão para a                
UFJF 
 
 
 
 



 
 
 

● DIA 28/06 - Sexta-feira 
 
Deslocamento: Proinfra ---> Praça da Estação 
Saída: Pró-infra 6h30 - Transporte dos materiais dos projetos que irão se apresentar dia              
28/06 - Sexta-feira de manhã 
 
Deslocamento: Proinfra ---> Praça da Estação 
Saída: Pró-infra 11h30 - Transporte dos materiais dos projetos que irão se apresentar dia dia               
28/06 - Sexta-feira à tarde 
 
Deslocamento: Praça da Estação --> Proinfra 
Saída: Praça da Estação - 18h30 - Transporte dos materiais dos projetos que retornarão              
para a UFJF 
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