
 

 

Caras famílias, 

Neste sábado, 20/10, nossos alunos da Rede Vagalume participarão do 4° Congresso ICLOC 
JOVEM, evento anual que acontece no Instituto Singularidades, em que jovens apresentam 

trabalhos sobre as mais variadas temáticas e que tem como objetivo o fomento ao 
protagonismo juvenil. Neste ano, a Santi apresentará seis trabalhos, dentre eles a Rede 
Vagalume. 

As nossas apresentações acontecerão no período da tarde (15h10 às 17h), uma vez que 

estaremos todos na Mostra Santi de Trabalhos de manhã. Enviamos abaixo informações 
importantes que recebemos da organização do evento. 

A professora Vanessa encontrará os alunos no local e acompanhará toda a apresentação. A 
apresentação da Rede Vagalume é a sessão 52 e acontecerá nas salas 3 e 4 às 
15h10. 

Pais, familiares e outros convidados serão muito bem-vindos para assistir à apresentação. 
Neste caso, é necessário fazer a inscrição conforme abaixo. 

Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

Atenciosamente, 

EQUIPE SANTI 

 

Caros educadores, boa tarde! 

 
Aproveitamos o momento para lhes retransmitir as informações que encaminhamos aos 
apresentadores: 
 
1)      Chegar no evento com pelo menos 30 minutos de antecedência de sua apresentação e 
ir diretamente para sua sessão/sala; 
 

2)      Chegando na sala procurar o monitor e verificar se sua apresentação está ok, caso 
haja necessidade o monitor irá nos comunicar para que possamos resolver o problema; 
 
3)      Por questões de segurança de rede não será permitida a inserção de novas 

apresentações no dia do evento. Todos os arquivos recebidos foram checados e testados nos 
equipamentos instalados nas salas de apresentação, ainda assim, pedimos a gentileza de 
trazerem uma cópia para que utilizemos em casos de emergência; 

 
4)      Todo apresentador deverá chegar ao início de cada sessão, apresentar e assistir todas 
as apresentações para ao final realizar a socialização/discussão dos projetos com o público 
presente; 
 
5)      As sessões estão separadas das seguintes formas: 

 
a.       1º horário/período – das 8h às 9h50; 
b.       2º horário/período – das 10h10 às 12h; 
c.       3º horário/período – das 13h às 14h50; 
d.       4º horário/período – das 15h10 às 17h; 



 

6)      Ao término da sessão o público assistente pode mudar de sala para assistirem a outras 
sessões do próximo horário, logo, pedimos a gentileza de não deixarem seus pertences nas 
salas e/ou fora de suas mochilas, pois haverá grande movimentação de pessoas e não nos 
responsabilizaremos por eles. 
 
7)      Todo apresentador e convidados (pais, amigos, avós, etc.) devem realizar inscrição no 
evento, clicando aqui, ou pela plataforma do evento http://eventos.singularidades.com.br/; 

 
8)      O evento está sediado no Instituto Singularidades, Rua Deputado Lacerda Franco, 88 – 
Pinheiros – São Paulo, próximo ao metrô Faria Lima. 
 
9)      Aproveite para assistir as apresentações de seu interesse nos horários em que não 
estiver apresentando. Escolha a(s) sessão/sessões na lista anexa. 

                
Agradecemos mais uma vez a colaboração e parceria de todos vocês. 
 

Abraços. 

 

http://eventos.singularidades.com.br/InscricaoVisitantes.aspx
http://eventos.singularidades.com.br/
http://www.webathena.com.br/newsletter_santi_files/files/10_16%20Vagalume%20no%20ICLOC%20anexo.pdf

