
Linguagem e prática social: 

políticas linguístic

literaturas e pluralidades

  

Caros participantes, a 3ª Semana Internacional de Letras da Unilab contará 
com alojamento para até 30 inscritos, divididos em duas salas, uma destinada 
às mulheres e outra aos 
R$15,00 reais referente à estadia nos dias 14, 15 e 16 de março na 
Universidade. 

Os participantes interessados devem ler as normas e concordar com elas, 
assinando um termo de responsabilidade no ato do credenc
Universidade. 

  

Observações  

a)Cada pessoa que decidir fazer uso do alojamento deve trazer um 
colchão ou colchonete do tipo solteiro para se acomodar no espaço.

b) O participante que optará por se alojar na Unilab deve estar ciente 
que deverá aco
de março a partir das 8h até o dia 17 de março às 8h).

c)  Não será aceito parcelamento do valor de R$15,00 reais.

c)  Caso haja algum impedimento de participação do evento, não haverá 
reembolso dos valore

 

Pagamento do Alojamento

O pagamento do alojamento será feito exclusivamente por transferência ou 
depósito bancário. Depois de pago o valor, o participante deve encaminhar 
para o e-mail semanadeletras@unilab.edu.br
com o título ALOJAMENTO e aguardar o deferimento da inscrição para o 
alojamento pela comissão do evento.

  

Dados necessários para a realização do depósito/tra nsferência

Titular: Raquel Furtado de Mes

CPF: 033.099.353-45 

Banco do Brasil 

Agência: 8076-4 

Conta: 28122-0 

Valor: R$15,00 
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ALOJAMENTO  

Caros participantes, a 3ª Semana Internacional de Letras da Unilab contará 
com alojamento para até 30 inscritos, divididos em duas salas, uma destinada 
às mulheres e outra aos homens. Cada inscrito deverá pagar um valor de 
R$15,00 reais referente à estadia nos dias 14, 15 e 16 de março na 

Os participantes interessados devem ler as normas e concordar com elas, 
assinando um termo de responsabilidade no ato do credenc

a)Cada pessoa que decidir fazer uso do alojamento deve trazer um 
colchão ou colchonete do tipo solteiro para se acomodar no espaço.

O participante que optará por se alojar na Unilab deve estar ciente 
que deverá acomodar-se na Universidade durante os três dias ( 14 
de março a partir das 8h até o dia 17 de março às 8h). 

Não será aceito parcelamento do valor de R$15,00 reais.

Caso haja algum impedimento de participação do evento, não haverá 
reembolso dos valores pagos. 

Pagamento do Alojamento  

O pagamento do alojamento será feito exclusivamente por transferência ou 
Depois de pago o valor, o participante deve encaminhar 

semanadeletras@unilab.edu.br o comprovante de pagamento 
com o título ALOJAMENTO e aguardar o deferimento da inscrição para o 
alojamento pela comissão do evento. 

Dados necessários para a realização do depósito/tra nsferência

Titular: Raquel Furtado de Mesquita 
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Caros participantes, a 3ª Semana Internacional de Letras da Unilab contará 
com alojamento para até 30 inscritos, divididos em duas salas, uma destinada 

homens. Cada inscrito deverá pagar um valor de 
R$15,00 reais referente à estadia nos dias 14, 15 e 16 de março na 

Os participantes interessados devem ler as normas e concordar com elas, 
assinando um termo de responsabilidade no ato do credenciamento na 

a)Cada pessoa que decidir fazer uso do alojamento deve trazer um 
colchão ou colchonete do tipo solteiro para se acomodar no espaço. 

O participante que optará por se alojar na Unilab deve estar ciente 
se na Universidade durante os três dias ( 14 

 

Não será aceito parcelamento do valor de R$15,00 reais. 

Caso haja algum impedimento de participação do evento, não haverá 

O pagamento do alojamento será feito exclusivamente por transferência ou 
Depois de pago o valor, o participante deve encaminhar 

o comprovante de pagamento 
com o título ALOJAMENTO e aguardar o deferimento da inscrição para o 

Dados necessários para a realização do depósito/tra nsferência  
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 1.       Os ocupantes devem manter a lei do silêncio após as 22h, inclusive 
sábado, domingo e feriado.

2.       Estará vedada a comercialização 
qualquer tipo de droga ilícita, nas dependências da Unilab.

3.       É expressamente proibido embriagar
espaço cedido pela universidade.

4.       Estará vedado promover festas nos recintos

5.       Estará vedada a posse ou guarda de produtos tóxicos, explosivos ou 
inflamáveis nas dependências cedidas.

6.       Estará vedado o uso e posse de todo tipo de arma de fogo ou arma branca 
nas dependências da Unilab.

7.       Estará vedada a utilização de qualquer tipo de aparelho sonoro durante toda 
a estadia do grupo de pessoas.

8.       É expressamente proibido provocar desordens, perturbação da paz e da 
tranquilidade nas dependências da universidade por parte dos uti

9.       É expressamente proibido o manuseio das chaves elétricas e hidráulicas, 
dos extintores de incêndio existentes nos espaços para outros fins que não 
sejam os de segurança. 

10.   É expressamente proibido apossar
coletivo para utilização pessoal.

11.   É expressamente proibido depositar lixo fora dos locais específicos para esta 
finalidade. 

12.   É expressamente proibido cozinhar nas dependências cedidas pela 
universidade. 

13.   É expressamente proibido
conforme a lei N° 9.294, de 15/07/1996.

14.   Estará vedada qualquer conduta que coloque em risco a integridade física ou 
morais de qualquer ocupante das dependências da universidade.

15.   Estará vedada a prática
da universidade. 

16.   É expressamente proibido destruir, danificar ou subtrair qualquer bem do uso 
coletivo ou pessoal, pertencente ao patrimônio público ou particular.

17.   É expressamente proibido apre
por exemplo, transitar em roupas íntimas ou nu (a) nos ambientes coletivos.

18.   A instituição não será responsável por quaisquer danos ou percas materiais 
sofridos pelos utilizadores dos espaços cedidos.
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NORMAS DO ALOJAMENTO  

Os ocupantes devem manter a lei do silêncio após as 22h, inclusive 
sábado, domingo e feriado. 

Estará vedada a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas e 
qualquer tipo de droga ilícita, nas dependências da Unilab. 

É expressamente proibido embriagar-se ou apresentar-se embriagado no 
espaço cedido pela universidade. 

Estará vedado promover festas nos recintos cedidos pela universidade.

Estará vedada a posse ou guarda de produtos tóxicos, explosivos ou 
inflamáveis nas dependências cedidas. 

Estará vedado o uso e posse de todo tipo de arma de fogo ou arma branca 
nas dependências da Unilab. 

Estará vedada a utilização de qualquer tipo de aparelho sonoro durante toda 
a estadia do grupo de pessoas. 

É expressamente proibido provocar desordens, perturbação da paz e da 
tranquilidade nas dependências da universidade por parte dos uti

É expressamente proibido o manuseio das chaves elétricas e hidráulicas, 
dos extintores de incêndio existentes nos espaços para outros fins que não 

 

É expressamente proibido apossar-se de qualquer objeto ou es
coletivo para utilização pessoal. 

É expressamente proibido depositar lixo fora dos locais específicos para esta 

É expressamente proibido cozinhar nas dependências cedidas pela 

É expressamente proibido fumar dentro dos espaços da universidade, 
conforme a lei N° 9.294, de 15/07/1996. 

Estará vedada qualquer conduta que coloque em risco a integridade física ou 
morais de qualquer ocupante das dependências da universidade.

Estará vedada a prática de jogos de azar que envolva dinheiro nos espaços 

É expressamente proibido destruir, danificar ou subtrair qualquer bem do uso 
coletivo ou pessoal, pertencente ao patrimônio público ou particular.

É expressamente proibido apresentar condutas atentatórias ao pudor, como 
por exemplo, transitar em roupas íntimas ou nu (a) nos ambientes coletivos.

A instituição não será responsável por quaisquer danos ou percas materiais 
sofridos pelos utilizadores dos espaços cedidos. 
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Os ocupantes devem manter a lei do silêncio após as 22h, inclusive 

e consumo de bebidas alcoólicas e 

se embriagado no 

cedidos pela universidade. 

Estará vedada a posse ou guarda de produtos tóxicos, explosivos ou 

Estará vedado o uso e posse de todo tipo de arma de fogo ou arma branca 

Estará vedada a utilização de qualquer tipo de aparelho sonoro durante toda 

É expressamente proibido provocar desordens, perturbação da paz e da 
tranquilidade nas dependências da universidade por parte dos utilizadores. 

É expressamente proibido o manuseio das chaves elétricas e hidráulicas, 
dos extintores de incêndio existentes nos espaços para outros fins que não 

se de qualquer objeto ou espaço de uso 

É expressamente proibido depositar lixo fora dos locais específicos para esta 

É expressamente proibido cozinhar nas dependências cedidas pela 

fumar dentro dos espaços da universidade, 

Estará vedada qualquer conduta que coloque em risco a integridade física ou 
morais de qualquer ocupante das dependências da universidade. 

de jogos de azar que envolva dinheiro nos espaços 

É expressamente proibido destruir, danificar ou subtrair qualquer bem do uso 
coletivo ou pessoal, pertencente ao patrimônio público ou particular. 

sentar condutas atentatórias ao pudor, como 
por exemplo, transitar em roupas íntimas ou nu (a) nos ambientes coletivos. 

A instituição não será responsável por quaisquer danos ou percas materiais 


