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De: Comissão de Organização da Semana Acadêmica de Luteria 

Ao: Público em Geral  

Assunto: Inscrição na II Semana Acadêmica de Luteria “O Avanço da Luteria com a Tecnologia” 

 

 

 

A II Semana Acadêmica de Luteria “O Avanço da Luteria com a Tecnologia” (de 13 a 17 de outubro) 

ocorrerá das 8h30min às 12h e das 13h30min às 17h, contando com importantes nomes da Luteria, 

Músicos e pesquisadores da área em palestras e visitas técnicas.  

Vagas: 80. As palestras terão limite de até 80 inscritos, seguindo a capacidade máxima do auditório. 

O Critério de prioridade será a da confirmação do pagamento seguida pela ordem de inscrição. 

Visita técnica: 40 vagas para a visita a Timbó-SC terá limite de até 40 participantes por ordem de 

inscrição, para a fábrica de corte a Laser o participante deve ir até o local ou acompanhar a comissão 

no dia destinado, sendo 25 vagas por dia de visita. 

Período das inscrições: 10 de setembro ate o dia 4 de outubro. Os interessados devem 

comparecer na quinta-feira, dia 3, e sexta-feira, dia 4, períodos manhã (9h às 12h) e tarde (14h às 

17h) na própria sede do Centro Acadêmico com a comissão organizadora da Semana Acadêmica. O 

pagamento deverá ser realizado no ato da inscrição. Aqueles impossibilitados de comparecer nestas 

datas poderão fazer depósito bancário em nome do Presidente do CALU, Mateus Portugal Jorge, 

(BANCO DO BRASIL, C/C: 24.879-7, agência 1458-3) até 4 de outubro de 2014, encaminhando 

cópia do comprovante ao CALU-UFPR pelo e-mail: luteria.calu@gmail.com até o dia 4 de outubro 

junto com o envio do comprovante de depósito bancário e demais dados de inscrição: nome 

completo, endereço, telefone para contato, e-mail e palestras/atividades pretendidas. 

 

 

Valor da semana: R$25,00.* 

Valor de atividades separadas (palestra ou visita técnica): R$5,00 

 

*Os alunos que contribuíram com o CALU nos dois semestres de 2014 terão desconto de R$5,00 na 

semana. 

 

*No caso da visita técnica ao Museu da Música de Timbó deve-se levar R$2,00 para entrada e 

recomenda-se dinheiro para alimentação. 

 

 

Atenciosamente, Comissão organizadora da Semana Acadêmica. 
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