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INFORMAÇÕES GERAIS
1. ONDE FICA A UEA E ONDE SERÁ O EVENTO?
UEA é a sigla da Universidade do Estado do Amazonas, uma instituição fundada em
2001, que vem ganhando destaque no cenário nacional e internacional. Atualmente, a
Universidade do Estado do Amazonas dispõe de diversos prédios dispostos na zona
Centro-Sul de Manaus e a Cidade Universitária está em construção no município de
Iranduba, Região Metropolitana de Manaus. No dia 24 de maio, a partir das 14h, a
abertura da I SEMANA DE ESTUDOS CLÁSSICOS DO AMAZONAS E VI
ENCONTRO NACIONAL DE PROFESSORES DE LATIM acontecerá no CENTRO
CULTURAL PALÁCIO RIO NEGRO (Av. Sete de Setembro, 1546, Centro). Pela parte
da manhã, ainda do dia 24, e nos demais dias do evento, as atividades serão realizadas
na Escola Normal Superior (Av. Djalma Batista, 2470, Chapada).
2. AINDA POSSO INSCREVER TRABALHO NO CONGRESSO?
Sim. As inscrições para ouvinte, para apresentação de comunicação oral e banner
prorrogaram-se até o dia 25 de abril, mantendo-se essa mesma data para o envio dos
resumos. Tudo pelo site do evento www.magistri.org.
3. RESUMO ACEITO. AGORA COMO FAÇO PARA PAGAR A INSCRIÇÃO?
Antes de pagar sua inscrição, confira se a carta de aceite foi enviada pela Secretaria. Se
houver qualquer dado que necessite de correção, não hesite em nos escrever. Valores
recolhidos por engano não poderão ser devolvidos. Como alunos de graduação, aluno
de pós-graduação stricto sensu e professores de ensino superior pagam valores
diferentes, confira a tabela abaixo antes de fazer o depósito ou transferência bancária.
Os valores não sofreram alteração, a despeito do que previa a 1ª circular.
Categoria de participação

Pagamento até
29/04/2016

Ouvinte – aluno de graduação

15,00

Ouvinte – aluno de pós-graduação

20,00

Comunicador – aluno de graduação

30,00

Comunicador – aluno de pós-graduação

40,00

Comunicador – professor/pesquisador

50,00

Apresentador de banner

20,00

O valor deverá ser depositado em:
Bradesco
Ag.: 3142-9
C/C: 0012782-5
Em nome de: Carlos Renato Rosário de Jesus

Envie o comprovante de depósito ou transferência para o endereço temasclassicos@gmail.com
logo depois de efetuar o pagamento, a fim de garantir a sua inscrição.
4. DE QUANTO TEMPO DISPONHO PARA FALAR MEU TEXTO? POSSO USAR
DATASHOW?
Se você vai apresentar uma comunicação oral, fique atento para que a sua fala/leitura do
texto escrito não exceda os 20 (vinte) minutos. Se precisar, faça os cortes necessários a fim
de respeitar o tempo-limite de fala. Respeitando esse tempo (20 minutos por trabalho),
garante-se uma exposição mais tranquila e a igualdade de condições entre todos os
participantes. Todas as salas disporão de datashow. Traga seu arquivo em extensão
ppt e pdf, em pendrive, para evitar eventuais problemas de visualização devido ao
formato.

5. POSSO ME INSCREVER NUM MINICURSO?
Sim. Os minicursos estão disponibilizados no site www.magistri.org, onde você
também pode fazer sua inscrição gratuitamente. Lembrete: somente os participantes
devidamente inscritos no evento podem participar dos minicursos. Não deixe para se
inscrever na última hora! Os minicursos da UEA costumam esgotar rapidamente.
6. COMO É A TEMPERATURA EM MANAUS? QUE ROUPA DEVO LEVAR?
Diferentemente de outras partes do Brasil, Manaus – e o Amazonas – só conhece duas
estações bem definidas: a cheia, época de muitas chuvas, e a vazante, época que chove
muito pouco e as temperaturas atingem o pico. As temperaturas são sempre elevadas
e venta pouco, mas os auditórios e boa parte dos restaurantes da cidade costumam ter
aparelhos de ar-condicionado para enfrentar o calor. Priorize roupas leves, sandálias e
tênis; use protetor solar e óculos escuros. Em todo caso, traga um agasalho leve para se
proteger do frio do avião e dos espaços fechados. A Organização agendou o nosso
evento para o final de maio, que é quando as chuvas estão acabando, e o clima está um
pouco mais ameno (para os padrões amazonenses, claro).
7. USO DE REPELENTE É NECESSÁRIO? DEVO ME VACINAR CONTRA FEBRE
AMARELA E MALÁRIA?
Manaus é banhada pelo Rio Negro, afluente do Rio Amazonas, que se forma a 25km do
centro de Manaus. O Rio Negro é rico em material orgânico e possui um pH ácido (baixo),
o que diminui a quantidade de mosquitos nas cidades por ele banhadas. No geral, os
espaços são fechados e costumam dar poucas chances à proliferação e entrada de

mosquitos. Mas em todo caso, se possui alguma intolerância ou se pretende visitar a
floresta, traga, SIM, repelente, para afastar uma grande diversidades de mosquitos, entre
eles o aedes egypit, que também é responsável pela transmissão da febre amarela. O
Ministério da Saúde recomenda a vacina contra febre amarela, porém ela não é
obrigatória. É bom lembrar que, de acordo com o Ministério, toda a zona litorânea da
Mata Atlântica e da Floresta Amazônica é, em tese, endêmica para a febre amarela. No
entanto, casos de transmissão dentro da cidade não são comuns. Mas se você pretende
fazer um passeio pela floresta ou visitar a Terra das Cachoeiras (Presidente
Figueiredo), procure um posto de saúde e vacine-se. A vacina contra febre amarela é
distribuída gratuitamente no Brasil e tem validade de 10 anos, devendo ser tomada até
10 dias antes da viagem e é praticamente indolor. Quanto à malária, está presente em
zonas de desmatamento nas bordas da floresta e o momento da transmissão se dá,
geralmente, ao final da tarde, daí a ocorrência de febre sempre no mesmo período do
dia, em caso de indivíduos contaminados. Da mesma forma que a febre amarela, casos
de malária na zona urbana são pouco usuais, mas se pretende entrar na floresta, abuse
do repelente e fique tranquilo! Em toda nossa história de organização de eventos na
Universidade do Estado do Amazonas nunca fomos notificados de nenhum visitante
que tenha ficado doente. Ao contrário, voltaram animados de conhecer um Brasil
completamente diverso.

Participe! Você será muito bem-vindo!

Prof. Carlos Renato R. de Jesus
Presidente da Comissão Organizadora

Manaus, 15 de março de 2016.

