
 

V Conferência & X Simpósio de Psicobiologia da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte 

 

Interessados (as) por gentileza LER ATENTAMENTE O DOCUMENTO 

 Edital para acesso ao ALOJAMENTO 

A comissão da V Conferência e X Simpósio de Psicobiologia da UFRN convida a se               
inscreverem os (as) alunos (as) interessados (as) em acessar o ALOJAMENTO. O evento será              
realizado de 5 a 8 de novembro de 2018 nas dependências do Centro de Biociências e da                 
Reitoria da UFRN, no município de Natal, RN.   

O evento deste ano tem além do objetivo de apresentar aos estudantes de graduação,              
pós-graduação e à comunidade a pesquisa científica realizada no Departamento de Fisiologia e             
Comportamento da UFRN, celebrar a décima edição do Simpósio, se estabelecendo como um             
evento de referência nacional e internacional, logo o tema deste ano aborda dentre vários              
aspectos, um que se apresenta como importantíssimo para o ambiente de ensino, pesquisa e              
extensão em nosso país e também mundialmente, por quem e para quem a ciência é feita? 

Venha descobrir, contamos com a presença de todos os interessados para dialogar,            
refletir e ponderar acerca dos rumos da ciência. 
  

Cordialmente, 
  

Adrielly Marcela de Castro do Nascimento 
José Eduardo da Silva Filho  

Comissão organizadora da V Conferência e X Simpósio de Psicobiologia 
  
  

ORIENTAÇÕES GERAIS 
  
✓ Serão oferecidas 20 vagas em um alojamento UNISSEX; 

✓ Apenas os participantes com inscrições confirmadas podem solicitar o alojamento; 

✓ Para solicitar a vaga é necessário preencher um formulário disponível no site            

(simpsicobio.com.br); 

✓ As vagas serão preenchidas na ordem de solicitação, ou seja, garantirão a vaga, aqueles que               

preencherem as 20 primeiras vagas do formulário; 

✓ Cada vaga é pessoal e única, não sendo extensível a mais de uma pessoa (e.g. duas pessoas                 
num colchão de solteiro); 

 
✓ A solicitação do alojamento incidirá na aceitação total dos termos citados abaixo; 
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✓ O alojamento será fornecido nas instalações do prédio Diretório Central dos Estudantes            
(DCE) José Silton Pinheiro, da UFRN, no ambiente do seu auditório; 

 
✓ O DCE dispõe de apenas um banheiro a ser dividido por todas as pessoas alojadas; 
 

✓ Outros banheiros no setor onde está alocado o DCE podem ser utilizados,            
contudo, essas instalações funcionam apenas nos horários de atividade da          
Universidade: das 6h às 22h. 

✓ Todos os setores da UFRN dispõem de banheiros equipados com vasos           
sanitários ( e alguns chuveiros) acessíveis a toda a comunidade acadêmica; 

 
✓ O DCE dispõe de apenas uma cozinha de pequeno porte que ficará a disposição de todas as                 

pessoas alojadas; 
✓ A alimentação é de responsabilidade exclusiva de cada hóspede, não tendo a            

Comissão Organizadora nenhuma responsabilidade sobre esse fator; 
 

✓ O espaço destinado ao alojamento não dispõe de nenhum ventilador nem de tomadas de              
rede elétrica suficientes a todas as pessoas alojadas, dessa forma, recomendamos que se             
tragam: 

✓ Extensões elétricas para que o acesso a rede seja facilitado a todos (as); 
✓ Ventilador (es) a todas as pessoas que desejarem ou necessitarem de seu uso; 

 
✓ É solicitado a todos (as) os (as) hóspedes que tragam apenas colchões/colchonetes, além             

de suas bagagens, pois o espaço ocupado por barracas poderá transpor o espaço que              
outras pessoas poderiam utilizar; 

 
✓ Caso o espaço fique disponível após já ocupadas todas as vagas, o uso de              

barracas pode ser reconsiderado pela comissão, porém até então será mantida           
a orientação de uso de apenas colchões/colchonetes; 

 
✓ O acesso ao alojamento poderá ser feito a partir do dia 4 de novembro e a desocupação até                  

o dia 9 de novembro; 
✓ Antes ou após essa data não será permitida a permanência no prédio como             

alojamento pois será destinado a outros usos; 
 

✓ O local possuirá apenas uma chave que ficará em posse de um membro da Comissão               
Organizadora. 

 
✓ O acesso de todas as pessoas alojadas será controlado pelos membros da            

comissão organizadora e auxiliado pelos demais alojados, que devem         
comunicar a comissão ou a gestão do DCE a permanência de pessoas não             
autorizadas no recinto destinado ao alojamento; 
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REGRAS PARA O USO DAS INSTALAÇÕES 

 

✓ Não será admitido em nenhum momento qualquer tipo de assédio, violência física,            
psicológica ou moral a mulheres e homens alojadas (os); 
✓ A verificação de qualquer episódio dessa natureza será punida imediatamente          

com a exclusão do benefício do alojamento (expulsão) da pessoa agressora,           
além da sujeição a aplicação das medidas penais cabíveis; 

 
✓ Não será permitida, em hipótese alguma, o acesso e permanência de pessoas não             

autorizadas nas instalações destinadas ao alojamento; 
✓ São “pessoas autorizadas”: 

✓ Hóspedes; 
✓ Membros da Comissão Organizadora identificados (as); 
✓ Membros do DCE identificados (as); 

✓ A todas as pessoas não autorizadas deve ser solicitada a saída do recinto de              
alojamento; 
✓ A solicitação pode ser dada de forma ativa (solicitando a pessoas sem            

autorização que se retirem), ou de forma anônima (informando a um           
membro da comissão a ocorrência); 

 
✓ A permissão de acesso de pessoas não autorizadas ao recinto destinado a alojamento             

poderá ser advertido ou punido com: 
✓ Advertência verbal a pessoa anfitriã; 
✓ Exclusão da pessoa anfitriã dos benefícios do uso do alojamento; 

 
✓ A manutenção da integridade física das instalações do prédio, bem como a            

manutenção da limpeza do espaço destinado ao alojamento, é de INTEIRA E            
COMPLETA RESPONSABILIDADE dos (as) hóspedes; 
✓ Não é permitido: 

✓ Pichação; 
✓ Grafite; 
✓ Depredação de qualquer natureza; 
✓ Manter o ambiente sujo; 

✓ Qualquer ato de vandalismo que inflija a Legislação Vigente no que tange a             
manutenção da integridade do Patrimônio Público será destinado às         
Autoridades Competentes para que sejam tomadas as devidas providências         
Penais cabíveis; 

 
 
 

✓ Não é permitido o acesso e/ou armazenamento, bem como o seu uso, nas             
dependências do alojamento de: 
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✓ Bebidas alcoólicas; 
✓ Drogas ilícitas; 
✓ Fumar (inclusive cigarros eletrônicos); 

 
✓ O barulho nas dependências do alojamento será cessado as 23h, em um toque de              

recolher, considerando a necessidade dos (as) congressistas de descanso; 
✓ O DCE da UFRN se encontra em uma localização privilegiada do campus central             

da UFRN, com praças no seu entorno e ambientes de socialização; estes            
poderão ser utilizados por todas as pessoas que quiserem se reunir após o             
toque de recolher; 

 
✓ O desrespeito ao toque de recolher poderá ser advertido/punido com as mesmas            

medidas acertadas para o descumprimento da regra do acesso de pessoas não            
autorizadas; 

 
✓ Todos os fatores não abordados nesse edital serão decididos pela Comissão           

Organizadora. 
 
 

 
 

Os interessados em utilizar o alojamento devem acessar o site (simpsicobio.com.br) e 
preencher o formulário: 

 
Em caso de desistência do uso por gentileza informar COM ANTECEDÊNCIA 

para que outra pessoa seja chamada. 
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