
Informações para os
participantes

IV SIMEPE – 2017



Prezado(a) Participante,  

É com grande satisfação que apresentamos as informações do IV Simpósio de Ensino Pesquisa e

Extensão (Simepe) do IF Sudeste MG, com o objetivo de orientá-lo no evento.

O  IF  Sudeste  MG  –  Campus  Juiz  de  Fora  estará  todo  sinalizado  a  fim  de  facilitar  a  sua

movimentação durante o Simpósio. 

Bom trabalho!

Credenciamento e Programação

Os participantes  ao  chegarem no IV SIMEPE devem realizar  o  credecimento  na  secretária  do

evento. Além disso, durante sua estádia no Simpósio devem permanecer identificados através dos

crachás. 

Toda a programação e informações estão disponíveis no site simepe.ifsudestemg.edu.br.

Atendimento Médico

O  Campus  Juiz  de  Fora  do  IF  Sudeste  MG  é  área  coberta  pela  Unimed.  Portanto,  qualquer

participante do IV Simepe que precisar de atendimento médico poderá contatar a organização do

evento, que acionará o atendimento. 

Acesso de veículos

O acesso de veículos oficiais de todos os campi do IF Sudeste MG será permitido através do portão

da Rua Coronel Tancredo. Caso algum participante do evento deseje utilizar seu veículo próprio,

deverá informar previamente sua placa pelo e-mail derc.jf@ifsudestemg.edu.br.

Os  veículos  devem  utilizar  as  vagas  disponíveis  no  estacionamento  em  frente  ao  Ginásio

Poliesportivo. 

Veículos de grande porte, como ônibus, deverão ficar estacionados nas ruas próximas ao Campus,

devido ao pequeno espaço nos estacionamentos da instituição e à dificuldade de manobra.

Internet 

Os participantes do IV Simepe poderão acessar a internet por meio da rede wifi, cuja senha será

divulgada pela comissão organizadora do evento.

Cobertura do Evento

Haverá uma cobertura jornalística diária do evento que será realizada pelo Comitê de Comunicação



e Marketing do IF Sudeste MG. Acompanhe pelo site simepe.ifsudestemg.edu.br.

Alimentação

O Refeitório  Estudantil  do  Campus  Juiz  de  Fora  poderá  ser  utilizado  pelos  participantes  para

almoço e jantar. O valor da refeição é R$ 2,00. O horário de funcionamento do Refeitório é das 11h

às 13h30 e das 17h30 às 19h. Os tickets poderão ser adquiridos por R$ 2,00 mediante apresentação

da carteirinha de estudante no hall do Bloco A das 11h às 12h45; no estande de credenciamento das

10h às 12h e na entrada do Refeitório das 17h30 às 19h.

Os  participantes  do  IV  Simepe  também  podem  obter  descontos  em  alimentação  nos

estabelecimentos  apoiadores  do  evento.  Basta  apresentar  o  crachá.  Nossos  apoiadores  são  os

seguintes:

Na Rua Bernardo Mascarenhas:

- Restaurante Koma Bem – Fica ao lado do Campus e participantes do IV Simepe pagam R$ 8,50

pelas refeições;

- Jiba Jiba Açaí - Desconto de 10% em açaís e salgados;

- Lanchonete Delikatessen - Desconto de 15% em todos os salgados;

- Lanchonete e Pastelaria Carolino’s – Desconto de 10% em todos os produtos consumidos.

No Shopping Jardim Norte:

- Burger King - Cupons de desconto em vários produtos;

- California Coffee – Desconto de 30% em todos os produtos exclusivos da franquia;

- MC Donald’s - Cupons de desconto em vários produtos.

Organização

A organização geral do evento manterá serviços  contínuos para a eficácia  do evento tais  como

segurança,  limpeza.  Em caso de dúvidas,  ou problemas de  quaisquer  natureza,  os  participantes

devem entrar em contato com a organização geral do estande, por meio dos telefones (32) 4009-

3078 (Diretoria de Pesquisa do Campus Juiz de Fora) ou 4009-3062 (Assessoria de Comunicação

do Campus Juiz de Fora).


