Escola Estadual Juscelino Kubitschek
IV MOCICULT – MOSTRA INTERNACIONAL CIENTÍFICA E CULTURAL
Ajudando os nossos jovens a mudar o mundo.

Data: 23 a 26 de julho de 2019
Local: Ginásio Poliesportivo Deputado Arnóbio Abreu – Assú (RN)

VALORES E PRAZOS
CRONOGRANA: A MOCICULT ocorre em Assú (e em algumas pesquisas você pode encontrar "Açu")
no estado do Rio Grande do Norte no Brasil. A cidade onde o evento ocorre não tem um aeroporto,
então há uma alternativa para a chegada dos finalistas através do aeroporto da cidade de Natal, que
fica a 3 horas de distância para Assú.
Além dos itens materiais, o pagamento da
INSCRIÇÃO: A inscrição para a IV MOCICULT taxa de inscrição também te dará direito a
vai de 10 de dezembro de 2018 a 15 de março participação em todas as atividades recreativas
de 2019 no site MOCICULT (www.mocicult.com). promovidas pelo evento.
Atualmente temos duas opções de taxa de
Atividades concentradas de 23 de julho a 26 de inscrições:
INSCRIÇÃO POR
• PASTA;
julho, seguem o seguinte fluxo:
PESSOA: R$ 90,00

TERÇA-FEIRA (23/07):
- Recepção dos Finalistas no centro do evento
para credenciamento, montagem dos stands e
solenidade de abertura.
QUARTA-FEIRA (24/07)
-Oficinas, cursos e conferências.
- Apresentação e avaliação dos projetos.
QUINTA-FEIRA (26/07):
-Oficinas, cursos e conferências.
- Apresentação e avaliação dos projetos.
SEXTA-FEIRA (27/07):
- Cerimônia de encerramento.
TAXA DE INSCRIÇÃO
O pacote de inscrição NÃO te dá direito a
alimentação, porém no evento terá almoço para
compra em todos os dias de exposição.
A taxa de inscrição lhe dá direito a um KIT de
Expositor, que contém uma pasta, uma caneta
esferográfica, um crachá, pulseiras de
identificação, programação do evento e um copo
promocional com o logotipo da feira.

INSCRIÇÃO POR
PESSOA: R$290

• CANETA;
• CRACHÁ; PROGRAMAÇÃO DO
EVENTO;
• COPO PROMOCIONAL COM O
LOGOTIPO DA FEIRA.
• PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS
ATIVIDADES OFERTADAS NO
EVENTO.
• PASTA;
• CANETA;
• CRACHÁ; PROGRAMAÇÃO DO
EVENTO;
• COPO PROMOCIONAL COM O
LOGOTIPO DA FEIRA.
• PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS
ATIVIDADES OFERTADAS NO
EVENTO.
• HOSPEDAGEM EM UM DOS
NOSSOS HOTEIS
CREDENCIADOS DURANTE
TODO O EVENTO.

HOSPEDAGEM
MOCICULT tem dois hotéis credenciados,
onde temos uma ótima localização, fazendo o
acesso ao centro de exposições por apenas
alguns metros. Nesses hotéis você terá membros
da equipe para fazer a tradução de expositores
estrangeiros e acompanhamento personalizado,
além de acompanhar os alunos do hotel ao centro
de exposições.

www.mocicult.com
aquino@mocicult.com - Equipe Cordenadora da MOCICULT
Fone : +55 (84) 99614-6995 +55 (84) 99927-0288
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DATAS
Inscrições: 10 de dezembro de 2018 a 15 de março de 2019.
Início dos envios de e-mails para divulgação do resultado: 16 de março de 2019.
Pagamento da taxa de inscrição: 16 a 30 de março de 2019.
Seleção para vagas remanescentes: 04 de abril (taxas, e resultados serão discutidos caso a caso).

UDSONEIDE CASTRO SILVA BEZERRA
Coordinadora General de MOCICULT
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Articulador General de MOCICULT
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