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TRANSPORTE PARA 10º SIEPE – CURITIBA 

 

Caros colegas, 

 

Estamos organizando o transporte para nossa participação no 10º SIEPE em 

Curitiba, dessa forma solicitamos que divulguem para os estudantes e também aos 

demais colegas docentes para que todos tenham acesso às informações. 

 

A Direção do Setor se comprometeu em priorizar o transporte para 

participarmos das atividades e apresentar nossa produção em Curitiba. Assim, para 

que possamos organizar as vagas que dispomos, segue abaixo um link para o 

Formulário Eletrônico para inscrição no transporte para os dias do evento: 

 

https://goo.gl/forms/2f3Xzmiiwa0e2vBk1 

As INSCRIÇÕES PELO FORMULÁRIO PODEM SER REALIZADAS ATÉ O DIA 28/09 AS 23h, 

ou enquanto houver vagas. 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

- Apesar de toda a frota da Centran Matinhos se colocar disponível para o evento, 

a prioridade no transporte é para estudantes, docentes e técnicos que irão 

apresentar trabalhos, conforme o ensalamento definido pelo SIEPE (já disponível no 

site do evento (http://www.siepe.ufpr.br/2018/); 

- As vagas excedentes no transporte se destinam aos demais estudantes, docentes 

e servidores que irão participar assistindo as apresentações ao longo dos três dias; 

- O transporte para o SIEPE será exclusiva para a comunidade acadêmica da UFPR; 

- Não será permitido o transporte de animais nos ônibus; 

- É fundamental que respeitemos os dias e horários agendados para que possamos 

aproveitar ao máximo o transporte disponibilizado e não haja atrasos que 

prejudiquem os estudantes, docentes e técnicos que irão apresentar seus trabalhos. 

Importante lembrar que nesse ano o evento acontecerá em três locais diferentes 

em Curitiba; 

- Pedimos que todos os docentes e discentes envolvidos procurem colaborar para o 

bom funcionamento do transporte. 
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- O transporte do Litoral fará o seguinte itinerário pela manhã: Matinhos; Campus 

Botânico; Reitoria; Campus Agrárias. No final da Tarde o transporte fará o percurso 

inverso; 

- Ao longo dos dias do evento haverá linha de transporte da UFPR em Curitiba (linha 

Intercampi) fazendo o circuito Botânico – Reitoria – Agrárias, organizado pela 

Centran de Curitiba. 

 

 

HORÁRIOS DO TRANSPORTE PARA O EVENTO 

 

SAÍDA MATINHOS nos três dias: 06h00 do Setor Litoral (foi necessário antecipar o 

horário divulgado anteriormente, em função do início das atividades da SIEPE). 

 

RETORNO SAINDO DO CAMPUS AGRARIAS: 18h00, passando na sequência na 

Reitoria e campus Botânico; 

 

- Para as atividades noturnas haverá um transporte no local ao final das atividades 

(Mesa de Abertura e Mesa sobre Internacionalização); 

- É possível o EMBARQUE na Polícia Rodoviária na Alexandra-Matinhos; na Polícia 

Rodoviária na BR 277 e no Trevo de Morretes, desde que seja informado na 

inscrição; 

 

 

CONTATOS E ACESSOS 

 

Dúvidas, favor enviar email para: marcelo.ufprlitoral@gmail.com ou 

dir.ufprlitoral@gmail.com 

 


