
Visita técnica – Física e Química 
Ilha Solteira – LNLS – Angra II 

Termo de compromisso 

 
 
Pelo presente Termo de Compromisso faço saber do meu interesse em participar da visita técnica abaixo descrita 
organizada pelo Curso de Licenciatura em Física. Além do roteiro, estou ciente da RESOLUÇÃO CAJ/UFG Nº 001 DE 
27 DE NOVEMBRO DE 2013, e firmo compromisso de seguir as orientações dessa resolução e das que seguem nesse 
Termo. 

Nome completo:  
Matrícula:  Curso:  
RG:  Telefone:  
 

___________________________________________ 
Assinatura 

Justificativa: Os cursos de Licenciatura da REJ têm procurado atender uma necessidade importante de 
contextualização da ciência estudada na graduação. Essa viagem procura concentrar três visitas técnicas em uma 
única vez, melhorando a logística e diminuindo custos. Os conhecimentos adquiridos nessas visitas serão de grande 
valia para a formação dos nossos futuros professores e profissionais. 

Roteiro 
Locais Cidade Saída/Chegada Visita 

Local de saída: REJ Riachuelo Jataí - GO 29/05/17 – 13h - 
1º Destino – Hidroelétrica Ilha Solteira Ilha Solteira - SP 29/05/17 – 21h 30/05/17 – 9h 

2º Destino – LNLS Campinas - SP 30/05/17 – 13h – 22h 31/05/17 – 9h 
3º Destino – Usina Nuclear Angra dos Reis - RJ 31/05/17 – 13h – 21h 01/06/17 – 9h 

Local Chegada: REJ Riachuelo Jataí - GO 02/06/17 – 6h   /   03/06/17 – 6h - 
 

 

 
 
 



Visita técnica – Física e Química 
Ilha Solteira – LNLS – Angra II 

Termo de compromisso 

 
 
Os horários das visitas precisam ser rigorosamente cumpridos. Não serão permitidas quaisquer atividades que fujam 
da programação e/ou da orientação dos organizadores. Para o bom andamento da viagem os participantes precisam 
ser assíduos e atentos às orientações. O cumprimento da RESOLUÇÃO CAJ/UFG Nº 001 DE 27 DE NOVEMBRO DE 
2013, principalmente o que tange o Artigo 25º transcrito abaixo, é imprescindível.  

 – Não será permitido: 
I – transporte de pessoas não pertencentes aos seguimentos: docente, discente e técnico e 
administrativo, exceto convidados devidamente autorizados; 
II - uso e transporte de bebidas alcoólicas e outras substâncias que sejam vedadas por lei. 
III - danificar ou prejudicar o bom estado do veículo; 
IV - atirar objetos pelas janelas, tanto com o veículo parado ou em movimento; 
V – ter conduta pessoal que possa prejudicar o nome da UFG, durante o uso do transporte. 

_______________________________________________________________________________________________ 
Pedimos instituições públicas de ensino próximas aos locais de visita por alojamento. Adiantamos que serão 
condições mínimas, não há estrutura como em hotéis. Mas você pode optar por um ou por outro. Em Campinas - SP, 
nosso 2° local de visita, não há alojamento, todos ficarão em hotel, cada um cobrindo seus custos estimados abaixo.  

Destino Preço aproximado da diária de hotel por 
pessoa 

Diárias Prefiro 
Hotel 

Prefiro Alojamento 

Ilha Solteira De R$45 a R$80 1 (   ) (   )UNESP 
Campinas – SP R$75  1 (   ) Não há disponível 
Angra dos Reis R$70 2 (   ) (   )CEFET 
 

 

Lembre-se que sempre há despesas durante a viagem, principalmente com alimentação, é necessário que cada 
participante esteja precavido quanto a isso, levando recursos necessários. 

Outro mais, as despesas com pedágio serão rateadas, acrescentando por volta de R$8 por pessoa. Esse custo não 
tem como ser coberto de outra maneira, senão se os alunos se organizarem para levantar esses valores por meio de 
ações que convier. Entrar em contato com os organizadores para mais detalhes. 

Contato dos Hotéis para esclarecimentos. As reservas serão feitas conforme a lista for sendo fechada com aqueles 
que optarem por essa estadia, manter contato com os organizadores para a garantia da vaga nos hotéis, inclusive, 
alguns deles podem pedir adiantamento de valores. 

Ilha Solteira - Hotel Urubupungá: (18) 3742 - 2100 próximo ao prédio central da UNESP. 
Diárias: 1 pessoa R$80,00 / 2 pessoas R$120 / 3 pessoas R$150 / 4 pessoas R$180 

Campinhas – Pousada Universitária – R$75 por pessoa, com quarto para 3 pessoas, incluso café da manhã. Ar 
condicionado e internet. 

Angra dos Reis - Pousada Del Sole Angra dos reis - pousadadelsole.com – (24) 3362-2208 (sem café da manhã) – 
R$70 por pessoa, aproximadamente. 

Organizadores: Thiago 64 9.8171-2855 / Kamila 64 9.9994-8288 

Contato de emergência  Parentesco Telefone 
   
   

tel:%2818%29%203742-2100
http://www.pousadadelsole.com/
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