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APRESENTAÇÃO DE PROJETOS E INSTITUIÇÕES EM STANDS

Regras para inscrição e apresentação de projetos e instituições em stands

a - Os projetos/instituições deverão elaborar um pequeno resumo da(s) atividade(s) que

desenvolvem e do material que pretende expor no Stand.

b - Anexado no próprio Resumo deverão ser enviadas fotos do material que será exposto no Stand.

c - Para materiais que ultrapassem o espaço do stand da instituição/projeto o responsável deve

enviar a medida necessária do espaço que precisa, para a equipe da organização avaliar a

possibilidade do atendimento da demanda .

d - A instituição/projeto deve providenciar um banner em papel com o nome do projeto/instituição,

que deverá ser colocado na frente do stand.

e - As informações para o cadastro da instituição/projeto na exposição devem ser preenchidas no

formulário disponível nesse documento, enviada no formato pdf no ato da inscrição.

f - Vagas limitadas. Há uma limitação de 12 Stands para apresentação das instituições e projetos.

g - O stand tem as seguintes dimensões no tampo: 1,10m Largura / 0,80m de profundidade. Em

relação ao espaço para colocar o banner as medidas são: 1,03m x 0,30m.

h - Não serão permitidas exposições de partidos políticos.

Mais informações podem ser obtidas através do contato pelo e-mail:

semanadomeioambiente@ufcinfra.ufc.br, ou em nossas redes sociais: @pegaufc
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FORMULÁRIO DE CADASTRO DE INSTITUIÇÃO E/OU PROJETO PARA EXPOSIÇÃO EM STANDS

Exposição de Instituições ou Projetos em stands da 20ª Semana do Meio Ambiente UFC

Nome da
Instituição/Projeto

Responsável pela
exposição

E-mail do responsável

Telefone de contato do
responsável pela exposição

Materiais a serem
expostos

Área extra para exposição
(metragem)
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