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REGULAMENTO
O presente documento dispõe sobre as normas para efetivação da inscrição e participação no XXI

Curso de Inverno em Bioquímica e Biologia Molecular. Abaixo listadas, as normas declaram:

1. Público alvo
1.1 Poderão participar alunos devidamente matriculados em cursos de graduação em Bioquímica,

Biologia, Biomedicina, Farmácia, Química, Medicina, Biotecnologia, Engenharia Biotecnológica e/ou

áreas afins.

1.2 Alunos de Mestrado em Bioquímica, Biologia, Biomedicina, Farmácia, Química, Medicina,

Biotecnologia e/ou áreas afins que estejam devidamente matriculados e dentro do prazo de
curso. Não será permitida a participação de titulados (candidatos que já tenham apresentado a

dissertação do mestrado).

2. Datas de realização
2.1 O curso de inverno será realizado entre os dias 01 a 12 de agosto de 2022 de forma híbrida, sendo

a primeira etapa online via google meeting e o estágio de forma presencial. As inscrições são

limitadas.

3. Inscrições
3.1 O período para inscrições será compreendido entre os dias 06/06/2022 de junho a 20/06/2022 de

junho de 2022. Não serão aceitas inscrições realizadas fora do prazo estabelecido.

3.2 As inscrições poderão ser realizadas através do site. Para tal, o candidato deverá responder ao

formulário disponibilizado no ato da inscrição.

3.3 A originalidade e autenticidade do histórico escolar deverá ser comprovada por (I) assinatura e

carimbo da instituiçãoresponsável pelo curso onde o aluno está matriculado ou (II) por autenticidade

digital emitida pela instituição de matrícula.



4. Termos de ciência de participação
4.1 Será cobrada uma taxa de R$ 20,00 para confecção de camisas do curso (obrigatório) e R$ 50,00

para realização do churrasco de confraternização do curso (opcional), a serem pagos no momento

da efetivação da participação.

4.2 O candidato inscrito deverá demonstrar interesse ou não em apresentar seus trabalhos no formato

online em power point, pleiteando divulgação científica com emissão de certificado de

apresentação e prêmio. Não serão aceitos trabalhos restritos à revisão bibliográfica.

4.3 Após inscrição, a comissão organizadora selecionará os 5 melhores trabalhos para serem

apresentados na semana online.

4.4 Este curso terá o formato híbrido, sendo a semana de 01 a 05 de agosto on-line, via plataforma

gmeet, e a semana seguinte, de 08 a 12 de agosto de estágio presencial no laboratório

selecionado.

4.5 É obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra a COVID-19.

4.6 Em caso de uma eventual piora da pandemia, é reservado o direito da comissão organizadora de

adiar o evento, não havendo estorno do valor da camiseta.

5. Seleção dos candidatos aprovados
5.1 A seleção dos candidatos será realizada conforme critérios adotados pela comissão organizadora.

Estes incluem análise do Currículo Lattes, histórico escolar e carta de motivação. Serão priorizados

os alunos que realizam ou realizaram iniciação científica (independente da modalidade).

5.2 A divulgação da lista dos alunos selecionados será realizada mediante publicação no site e redes

sociais do evento. A seleção dos alunos convocados para participar está sujeita à convocação em

mais de uma chamada, sendo de responsabilidade do candidato inscrito a verificação de sua

convocação nos sítios de divulgação mencionados.

5.3 Após a divulgação da lista dos alunos selecionados no dia 25 de junho de 2022, estes terão que

confirmar sua presença no curso via e-mail (xxicivbqiebiomol@gmail.com) com prazo de 3 dias
corridos. Ressalta-se que a seleção e aprovação do candidato para a participação no curso não
isenta o mesmo de efetuar a confirmação. A não confirmação acarretará na anulação da seleção.

5.4 As instruções para apresentação dos trabalhos serão disponibilizadas pela comissão organizadora

apenas para os candidatos selecionados em período especificado para este fim.

6. Outras disposições
6.1 Os certificados serão enviados via e-mail após o término do curso aos alunos que cumpriram um

mínimo de 75% de frequência.

mailto:xxicivbqiebiomol@gmail.com


 6.2 As informações serão disponibilizadas no nosso site, instagram e facebook.

 6.3 Será permitida a participação de alunos não selecionados no curso como ouvintes via YouTube.

Porém, os ouvintes não receberão certificados.


