INFORMES GERAIS
Estimados participantes e professores orientadores. Queremos informar que a
realização da VI Feira Nacional de Matemática é promovida por instituições realizadoras e
instituições parceiras. Além disso, para nós da comissão central organizadora (CCO) é
extremamente gratificante a realização deste evento Nacional em nosso estado, porém, nem
tudo está ao nosso alcance, temos a consciência tranquila que demos o máximo para
conseguirmos realizar e conceder o melhor para todos participantes, mas infelizmente algumas
decisões dependiam dos parceiros e na reta final não conseguiram sanar o que nós havíamos
solicitados. Sendo assim, enquanto instituição promotora ficamos no ato de informar as últimas
decisões ocorrida em nossa última reunião geral antes da feira, ocorrida em nosso QG hoje a
tarde.

Informativo sobre Alojamento
1. Foram disponibilizadas 200 vagas nos alojamentos do 4º Batalhão de Infantaria de Selva –
4ª BIS para os participantes da VI Feira Nacional de Matemática;
2. Os participantes solicitaram previamente alojamentos ficarão hospedados no 4º Batalhão de
Infantaria de Selva – 4ª BIS, localizado a Rua Colômbia S/N, bairro Bosque, Rio Branco – AC.
3. Serão disponibilizados dois espaços para hospedagem, onde os participantes serão separados
por gênero masculino e feminino. O alojamento é coletivo e a climatização é feita por
ventiladores de teto e/ou parede. Os participantes farão uso de beliches para pernoitar. Os
banheiros e os chuveiros são coletivos, entretanto os vasos sanitários são de uso individual.
Neste sentido sugerimos aos que sentem-se constrangido em banhar-se na presença de outros
que providencie vestimentas para este momento.
4. Todos deverão trazer roupa de cama, travesseiros e demais itens necessários à sua
higiene pessoal.
5. O espaço estará disponível a partir das 14h00mim. do dia 22/05/2018 até as 10h00mim. dia
26/05/2018.

6. É indispensável que os orientadores permaneçam no alojamento junto com o estudante que
está sob sua orientação.
7. Não será permitida a entrada no alojamento após às 21h00min, exceto no dia check in.
Edu Gomes da Silva
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Alimentação
Inicialmente tínhamos a garantia do subsidio total da alimentação pela Universidade
Federal do Acre em seu restaurante universitário, porém diante das últimas conversas, não terão
como garantir a gratuidade total, sendo assim, todos os participantes (expositores e
orientadores) deverão pagar o valor cobrado no RU, simbólico no valor de R$ 1,00 por
refeição. Pedimos a compreensão dos orientadores e expositores e afirmamos que desde o
começo, lutamos sempre pela gratuidade total, mas que fugiu da nossa alçada garantir isso.
Desde já ficamos agradecidos pela compreensão,
Atenciosamente,

Comissão Central Organizadora
Rio Branco – AC, 18 de Maio de 2018
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