Para PARTICIPAR da ELAC 2019, faça a sua inscrição online e efetue o pagamento
da taxa de inscrição conforme as instruções abaixo. O valor da taxa é único,
independentemente da quantidade de minicursos a participar (mínimo 01, máximo 04).
Repare que há sempre dois cursos simultâneos em cada horário (MC1/MC2;
MC3/MC4; MC5/MC6; MC7/MC8).
Valor da Taxa de Inscrição*: R$50,00 (Cinquenta Reais). A ser pago em cheque ou
dinheiro na chegada à ELAC

AVISO:

Em virtude do número de inscritos para a escola ter superado as

expectativas, as inscrições serão encerradas no dia 28 de janeiro. A seleção dos
participantes da escola será realizada em função do público alvo: estudantes
avançados e profissionais da área de computação aplicada. Deste modo, será
solicitado aos inscritos que enviem uma súmula curricular para análise e seleção.
Desde já agradecemos a compreensão de todos. Fique atento ao cronograma
abaixo:
•

Término das inscrições: 28 de janeiro de 2019 (segunda-feira)

•

Solicitação da súmula curricular aos inscritos: 29 de janeiro de 2019 (terçafeira)

•

Prazo para envio das súmulas pelos inscritos: 04 de fevereiro de 2019
(segunda-feira)

•

Resposta do aceite aos inscritos: 08 de fevereiro de 2019 (sexta-feira)

A ELAC2019 NÃO COBRE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA
NENHUM PARTICIPANTE.
Recomendamos para Hospedagem o FARO HOTEL, situado a 4 km do
INPE.
http://www.farohotel.com.br/sjc-hotel/
Telefone: +55 (12) 3512-9600
E-mail: reservas@farohotel.com.br
PARA PARTICIPANTES DE FORA DA REGIÃO QUE NÃO PRETENDEM FICAR NO
HOTEL FARO, HÁ UMA POUSADA PRÓXIMA AO INPE COM POUCOS QUARTOS E
PREÇOS BAIXOS. CASO TENHA INTERESSE, FAVOR TRATAR DIRETAMENTE
COM POUSADA BANDEIRANTE: (12) 3922-7506, CEP 12277-010.
Fique atento aos informes na página da ELAC19. Note que a ELAC inicia-se no dia 19
de fevereiro (uma 3a feira) quando acontecerá a Cerimonia de Abertura da Escola. Por
isso, recomendamos que os participantes externos ao INPE cheguem na portaria do
Instituto em São José dos Campos na 3a feira as 8h15m para que sejam encaminhados
ao local onde a abertura da ELAC será realizada as 8h40min (prédio do LIT-Auditório
Principal Fernando de Mendonça).
*Informamos que a taxa de inscrição é cobrada com o objetivo de produzir parte do material da
escola, coffee-break durante os intervalos e apoio as publicações da PACIS -Associação PanAmericana de Ciências Computacionais Interdisciplinares (http://epacis.net), órgão sem fins
lucrativos que junto ao INPE credencia os certificados da ELAC internacionalmente. A PACIS,
junto com o LAC-INPE, promove a cada dois anos o CCIS (Conference of Computational
Interdisciplinary Sciences).

Maiores esclarecimentos: TEL: 12 3208-6554 / 6534 / 12 98129-8988

