
 
 Comunicado nº 18                                                                             Curitiba, 17 de março de 2017. 
   

 Assunto: VIAGEM CULTURAL E M - Museu de Ciências e tecnologia - MCT  
 

PUC & City Tour - PORTO ALEGRE/RS  
 

Data: 17 de maio (quarta-feira). 
 

 OBJETIVO: 
Despertar nos estudantes o espírito científico, a curiosidade e o gosto pela ciência. Obter uma visão de 
que vivemos num mundo em que a ciência e a técnica desempenham destacadas funções interferindo 
em quase todos os instantes de nossa vida. Na visita ao Museu os estudantes estarão diante de 
centenas de experimentos interessantes para realizar, interagir, pesquisar e observar como os 
fenômenos acontecem ou como os seres se comportam. 

 O Museu de Ciências e Tecnologia da PUC  é o maior museu dinâmico e interativo da América 
Latina, contém exposições interativas proporcionando inúmeras atrações para aprender de forma 
atraente e lúdica. Temas como o universo, planeta terra, dioramas, seres vivos, saúde, força e 
movimento, luz, ondas e som, matéria e energia, calor e laboratórios de matemática, biologia, física, 
química, computação e planetário. São três pavimentos repletos de experiências em que os estudantes 
poderão aplicar os conhecimentos científicos. www.mct.pucrs.br 

 

 ESTRATÉGIA e PROGRAMA:   
Apresentação no Aeroporto Afonso Pena às 05h. Voo para Porto Alegre com a Gol às 6h15min e 
chegada às 7h22.  Dedicaremos a manhã para a visita interativa no Museu de Ciência e Tecnologia da 
PUC. Teremos como almoço, um típico churrasco gaúcho  e a tarde faremos um City tour no centro de 
Porto Alegre, visitando a Casa Mario Quintana, Palácio do Governo, a Catedral e o Teatro São Pedro.   
Antes de iniciarmos o retorno teremos um tempo para lanchar   e iniciaremos o voo de volta, previsto 
para  às 19h35min,  chegando em  Curitiba às 20h50min (aproximadamente).  

 

 INCLUI:   
Passagem aérea: Curitiba - Porto Alegre - Curitiba, Taxa de Embarque, Traslados e City tour em  
ônibus de turismo em Porto Alegre, 01 almoço com rodízio de churrasco, ingresso no Museu de 
Ciências e Tecnologia da PUC, guias de turismo, acompanhamento de 02 professores e 
Coordenação. 

INVESTIMENTO: R$ 498,00    

 FORMA DE PAGAMENTO: 
- À vista ou com 01 cheques pré-datado no valor de R$ 300,00 para 24 de março + 01 cheque de R$ 
198,00  para:  30/abril. 
- Quem não trabalhar com cheque pré-datado poderá pagar na agência. 

 

 OBSERVAÇÕES: 
- Encaminhar a Ficha de Inscrição e o pagamento até o dia 24 de março (6ª feira) à Coordenação 
Pedagógica, data limite do bloqueio aéreo. 
- A entrega da Ficha de Inscrição sem pagamento não confirma a vaga.  
- Vagas limitadas para 30 estudantes. 
- Quando estivermos mais próximos da viagem encaminharemos uma Ficha Técnica com maiores 
detalhes de horários, telefones, dicas de bagagem, normas de conduta e previsão dos gastos extras. 
 

Estamos à disposição de todos para maiores esclarecimentos. Os senhores podem nos   telefonar ou 
fazer-nos uma visita.  

                                       Atenciosamente.  

                                                              _______________                         ________________ 
   Prof. Ubiratan Gomes                 Simone Gianesini                         Ir. Edith Zinkowski 
       Olimpus Turismo              Coordenação Pedagógica                    Direção 
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                               A U T O R I Z A Ç Ã O 

Estudante:________________________________________________   Turma:   ________ 
                                                                                                                                              
Data de Nasc. ____/_____/____ * R.G.  __________________________________________    
                                                                                                   
CPF do aluno ou responsável:___________________________________________________ 
 
Tel. Res: _______________________________ Tel. Cel.: _____________________________ 
 
Pai:___________________________Tel. Com:_________________ Cel:_________________ 
 
Mãe: ___________________________Tel. Com:_________________ Cel:________________ 
 
 

Assinatura do pai ou responsável _________________________________________________    
 R.G.______________________ 
* Indispensável preencher o nº do documento do estudante. 
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OLIMPUS -AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. 

OPERADORA DE TURISMO EDUCACIONAL 
EMBRATUR- 19729-00-41-5 

Rua Conselheiro Laurindo, 809 – sala 606 

Fone/Fax: (41) 3324 9845 – 3023 6758 – 99186 8824  

 
 

 
  

E-mail: olimpusturismo@olimpusturismo.com.br 
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