
XXVII – Congresso Brasileiro de Cartografia
XXVI EXPOSICARTA

Ocupação de alojamentos na Escola Naval

Apresentamos a possibilidade de utilização de alojamentos na Escola Naval, para
participantes do XXVII – Congresso Brasileiro de Cartografia e na XXVI – EXPOSICARTA,
que ocorrerá em paralelo ao Congresso, no período de 06 a 09 de novembro de 2017, naquela
Escola, na cidade do Rio de Janeiro – RJ.

A Escola Naval disponibilizou um total de 70 Vagas, sendo alojamentos separados :
Masculino e Feminino. Não haverá alojamento misto.

A ocupação  terá  um custo  diário  de  R$ 60,00 com direito  ao  café  da  Manhã e
almoço. Só serão consideradas as solicitações para os três dias.

A escolha será feita  entre candidatos residentes fora da cidade do Rio de Janeiro
(Grande Rio) e na seguinte prioridade

1 - Alunos de Graduação Sócios, que apresentem trabalho;
2 - Alunos de Pós Graduação Sócios, que apresentem trabalho;
3 - Alunos de Graduação Não Sócios, que apresentem trabalho;
4 - Alunos de Pós Graduação Não Sócios, que apresentem trabalho;
5 - Alunos de Graduação Sócios, inscritos, que não apresentem trabalho;
6 - Alunos de Graduação Não Sócios, inscritos, que não apresentem trabalho;
7- Alunos residentes no Grande Rio , seguindo a mesma prioridade já enunciada nos
itens anteriores.
Deverá ser preenchida a ficha e remetida para o e-mail sbc.cartografia@gmail.com ,

com o assunto ALOJAMENTO – FICHA, até o dia 21 de outubro, a lista ordenada será feita
até o dia 22 de outubro e informado por e-mail aos candidatos.

O  pagamento  de  R$  180,00 deverá  ser  feito,  e  o  comprovante  de  depósito
encaminhado por e-mail, para a SBC até o dia 25 de outubro. Após essa data não será possível
adesões, tendo em vista a preparação administrativa necessária. 

Os candidatos que não estiverem com sua inscrição confirmada, não poderão gozar
da hospedagem.

Forma de Pagamento: Depósito Bancário 
Em nome da Sociedade Brasileira de Cartografia – SBC
CNPJ : 42.153.775/0001-47
Banco Itaú (341) – Agência 0407 – México
Conta-corrente nº 11280-4

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2017

Engo Cart. Msc Jose Henrique da Silva

Presidente da SBC
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