
 

Edital XIII CIG 

1. O XIII CIG acontecerá nos dias 25 e 26 de agosto de 2020, de forma 

online, pela plataforma Teams (Microsoft). 

2. As inscrições estarão abertas do dia 04 de agosto até 17 de agosto de 

2020 e serão realizadas por meio do formulário disponível no site do 

evento (www.cig.ufpr.br).  

3. O curso será gratuito e com certificado. 

4. A seleção dos participantes será realizada a partir da avaliação dos 

critérios listados em Anexo.  

5. A lista com os participantes selecionados será divulgada no dia 18 de 

agosto de 2020 no site do evento (www.cig.ufpr.br).  

6. O link das palestras e o formulário de check in serão enviados aos 

participantes pelo e-mail cadastrado no formulário de seleção. Por favor, 

cadastrar um e-mail válido. 

7. Aconselha-se que o participante faça o download do aplicativo Teams 

no computador para evitar falhas ao acessar as palestras. 

8. Caso não sejam preenchidas todas as vagas no primeiro momento. 

Haverá a divulgação da segunda chamada no dia 21 de agosto de 2020 no 

site do evento (www.cig.ufpr.br).  



9. Serão destinadas a professores do ensino básico 10% das vagas 

oferecidas no curso. Caso estas não sejam preenchidas, as vagas serão 

direcionadas aos demais inscritos.  

10. A realização da inscrição não garante a participação no evento.  

11. Para a obtenção do certificado de participação no evento o 

participante deverá ter uma frequência igual ou superior a 75% nas 

palestras, sendo a frequência individual registrada mediante o 

preenchimento de formulário de check in a cada palestra.  

12. Em caso de dúvidas, enviar e-mail para a Comissão de Seleção do XIII 

CIG (cig.selecao@gmail.com).  

Observação: Possíveis alterações nas datas deste edital serão retificadas 

no site do evento (www.cig.ufpr.br).  

 

ANEXO  

Critérios que serão avaliados no momento da seleção dos participantes:  

- Estar cursando Graduação/Pós-graduação  

- Previsão de conclusão da graduação/pós-graduação  

- Estágios/Monitoria  

- Disciplinas relacionadas à Genética e áreas afins (Biologia Molecular, 

Biologia Celular, Bioquímica)  

- Participação em edições anteriores do CIG  

- Interesse em realizar Pós-Graduação e em qual área  

- Participação em Minicursos  

- Participação em eventos (como ouvinte e com apresentação pôster/oral) 

- Publicações: artigos completos publicados em periódicos e resumos 

publicados em anais de Congressos  

- Atuar como educador do ensino básico 


