
Os PARTICIPANTES DO EAIC, deverão 
obrigatoriamente no ato de sua inscrição, optar por 

tipo de hospedagem, clicando na  opção de tipo de hospedagem, clicando na  opção de 
hotel , alojamento ou outros.
CLICAR EM TRANSPOTE, se este for optar em usar 
o transporte da UEPG.  A saída será dia 09/10/12 às  
7:30 hs. A relação de passageiros será em ordem 
alfabética e por local de hospedagem. Retorno dia 
11/10/12 após a finalização da apresentação de cada 
grupo.  



TRANSPORTE
� No cadastro de sua incrição você deverá clicar em t ransporte, 

se optar em viajar com a excursão da UEPG.

� A relação de passageiros será em ordem alfabética e  por opção 
de hospedagem. 

� A UEPG FARÁ O TRANSLADO HOTEL/EVENTO/HOTEL, somente 
do alojamento e hoteis indicados pela UEPG. 

� Alunos que tiverem outras opções de hospedagem, deverão clicar 
na opção de hospedagem “OUTROS”

� A UEPG se compromete  somente pelo transporte dos  alunos dos 
Programas PIBIC, BIC, PROVIC e IC-Balcão. 

�



Transporte
� Saída de Ponta Grossa: dia 09 de OUTUBRO às 7:30 horas 

estacionamento da UEPG-centro/ Rua Penteado de Almeida 
� Retorno: saída da UEM dia 11 de OUTUBRO às 17 horas, após a 

finalização da apresentação de cada grupo.
� A confirmação de sua vaga só ocorrerá mediante a 

entrega do Termo de Compromisso assinado, modelo do Termo está entrega do Termo de Compromisso assinado, modelo do Termo está 
disponível na página da Iniciação Científica.
Alunos que não entregarem o termo de compromisso, não terá a 
permissão de viajar.

� É expressamente proibido o transporte e consumo de bebidas 
alcoólicas e de quaisquer substâncias ilícitas no interior do veículo 
durante  a excursão/evento. (quem não cumprir será convidado a se 
retirar do veículo e terá que responder por seus atos) 



Hotéis- Providências
� Cada aluno deverá entrar em contato com o hotel 

escolhido ( conforme contatos abaixo) e fazer sua 
reserva diretamente com cada recepção dos 
respectivos hotéis.

� Fazer o pagamento e tomar as providências conforme 
orientação de cada recepção do hotel.orientação de cada recepção do hotel.

� A PROPESP não se responsabiliza pelas reservas 
particulares dos alunos.

� Levar o recibo de pagamento no dia do evento e o 
boleto bancário da inscrição.

� Após o pagamento entrar em contato com o hotel 
confirmando sua reserva, sugerimos que enviem e-
mail para o hotel escolhido com o comprovante de 
pagamento e solicitem a confirmação.



Hotel Vila Rica (44) 3227-3011 – José Carlos 
contato@hotelvilarica.com

Hotel Vila Rica (44) 3227-3011 – José Carlos 
contato@hotelvilarica.com

Quantidade de vagas: 60



Hotel Cidade Verde (44) 3027-1300 – Kauama 
reserva@hotelcidadeverde.com.br

Hotel Cidade Verde (44) 3027-1300 – Kauama 
reserva@hotelcidadeverde.com.br

Quantidade de vagas: 100



Hotel Araucária (44) 3031 1414 - Erasmo

Quantidade de vagas: 129



Hotel Elo (44) 3025 9400 – Renata
maringa@hoteiselo.com.br

Hotel Elo (44) 3025 9400 – Renata
maringa@hoteiselo.com.br

Quantidades de vagas: 165



Hotel Astória (44) 3226-5955 – José Gerônimo 
contato@hotelastoria.com.br

Hotel Astória (44) 3226-5955 – José Gerônimo 
contato@hotelastoria.com.br

Quantidades de vagas: 78



Alojamento
Entrar contato PROPESP(Vagas disponiveis) 

Alojamento
Entrar contato PROPESP(Vagas disponiveis) 

Para confirmar a reserva do alojamento, os alunos 
deverão solicitar a PROPESP Nº DE PROTOCOLO  
para vaga remanscentes, respeitando o numero de 
vagas disponíveis.
Este deverá levar roupas de cama (travesseiro, lenç ol, 
cobertor).
Ala Masculina: 86 pessoas (quartos com 02 beliches + 
2 colchões no chão)
Ala Feminina: 84 pessoas (quartos com 02 beliches + 
2 colchões no chão)
Valor: R$ 34,00 diária com café da manhã para os do is 
dias.





Para garantir a vaga, o pagamento deverá ser 
feito até o dia 20 de junho.

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3531AGÊNCIA: 3531
TIPO DE CONTA: 003
CONTA Nº: 1-9  - DEPÓSITO IDENTIFICADO
A reserva será confirmada perante a assinatura do 
protocolo de pré-reserva e apresentação do 
comprovante de pagamento original NA FORMA DE 
DEPÓSITO IDENTIFICADO.



Depois de feito o pagamento da diária, o aluno deve rá 
trazer até a PROPESP/PIBIC (sala 11 – Reitoria) o 
comprovante original do depósito bancário identific ado 
ou transferência eletrônica. Levar uma cópia do 
comprovante para caso seja necessário apresentação 
junto ao alojamento.


