
 

 

INFORMAÇÕES 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

 Site: 

http://cmup.fc.up.pt/cmup/evmat/2018/ 

 WIFI: 
Foi também ativada uma conta de acesso à rede wifi-eventos, com 
os dados:  
 
Login: dmat.wifi.1@fc.up.pt  
Password: evMAT2018  

 

 Acesso aos terminais dos laboratórios 

Foram ativadas as seguintes 40 contas para acesso aos terminais:  
 
Login: convidado001 ... convidado040  
Password: evMAT2018  
 

************************************************************
*********** 

A. Horário das atividades 

http://cmup.fc.up.pt/cmup/evmat/2018/
mailto:dmat.wifi.1@fc.up.pt


A receção dos estudantes ocorre entre as 8:45 e as 9:00; pedimos que não 
se atrase para que as atividades iniciem atempadamente. O dia termina 
por volta das 18:00.  

B. Local de receção 

Faculdade de Ciências, Rua do Campo Alegre, n.º 695 

C. Alojamento 

Os alunos inscritos no programa de alojamento devem apresentar-se, no 
Domingo à noite, depois de jantar, até às 21h30 no Regimento de 
Transmissões na Rua 14 de Agosto, frente ao stand da SMART (Mercedes), 
próximo do Centro Comercial Norteshopping. Mais informações acerca do 
alojamento estão disponíveis no site, na secção respetiva. Os estudantes 
inscritos em alojamento devem trazer a ficha clínica (em anexo), 
devidamente preenchida. 

Foi enviado um segundo email com mais detalhes sobre o alojamento.  

D. O que trazer para a U.Júnior? 

Os alunos deverão fazer-se acompanhar de um documento de 
identificação, no caso de vir a ser necessário para alguma situação (podem 
ser fotocópias dos documentos, mas não necessitam de ser entregues à 
coordenação). Todas as refeições estão garantidas aos participantes, 
exceto um suplemento a meio da manhã que poderão adquirir, caso o 
pretendam, nos bares da Universidade, ou trazer de casa. 

E. Saída das atividades 

Não estão permitidas saídas sem autorização prévia do encarregado de 
educação. Sempre que o estudante necessite de sair mais cedo, ou esteja 
autorizado a sair no final do dia sozinho, é obrigatório que seja 
apresentada ao monitor uma declaração assinada pelo encarregado de 
educação, caso contrário o estudante não sairá das atividades. Segue em 
anexo um modelo em formato PDF que deverá ser preenchido e 
apresentado ao monitor da atividade, sempre que esta situação se 
verifique. 

ALOJAMENTO 



Na sequência da vossa candidatura à Escola de Matemática, e atendendo 
ao facto de terem ficado selecionados, informo-vos que ficarão alojados 
na cidade do Porto, no Regimento de Transmissões, com todas as 
refeições incluídas (pequeno-almoço, almoço, lanche da tarde e jantar). 
Sugiro-vos que tragam apenas algum dinheiro no caso de pretenderem 
adquirir algo no snack-bar da Faculdade de Ciências, durante o período da 
manhã. O transporte entre o alojamento e a Faculdade de Ciências será da 
responsabilidade da Universidade Júnior. 

O local de alojamento (Regimento de Transmissões) fica localizado na Rua 
14 de Agosto – vindo pelo centro comercial NorteShopping deverão tomar 
a direção do H. S. João pela Estrada da Circunvalação e depois virar para a 
Rua 14 de Agosto, em frente ao stand da Mercedes/Smart. 

Para quem não conhece a cidade, podem encontrar nesta página um 
mapa que indica a localização exata do local: 
https://maps.google.com/maps?f=q&view=text&q=oporto+rua+14+de+ag
osto  

Devem apresentarem-se entre as 19 e as 21h30 de Domingo, dia 2 de 
Setembro, já jantados.  

  

No site da Universidade Júnior, ao fundo desta página 
(https://universidadejunior.up.pt/programa-alojamento.php) constam 
alguns documentos importantes a trazer para o alojamento, bem como 
uma lista de material aconselhado. 

Os participantes deverão trazer a ficha clínica preenchida, bem como a 
autorização de saída (apenas no caso de, na 6.ª feira, terem de sair mais 
cedo, sozinhos, ou acompanhados por outra pessoa). Segue também em 
anexo uma lista de material aconselhado para o alojamento. 

Para mais informação sobre a Escola de Matemática podem consultar este 
local: http://cmup.fc.up.pt/cmup/evmat/ 
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