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1. EDITAL

 

O Projeto Unificado com ênfase em ensino Talk Science: divulgação da ciência e da
Biotecnologia, Coordenado pela Professora Priscila Marques Moura de Leon da Biotecnologia/CDTec
da Universidade Federal de Pelotas, torna público que realizará Processo Seletivo para alunos
colaboradores.

O “Talk Science” é um projeto unificado com ênfase em ensino, cujo objetivo é divulgar
ciência de uma forma informal e descontraída. Este projeto visa oportunizar que os discentes possam
planejar, organizar e executar eventos de divulgação científica de uma forma mais acessível e interativa,
promovendo a aproximação e interação entre a comunidade acadêmica com interesse em biotecnologia.
Normalmente, nosso projeto é voltado a discutir ciência em pubs e bares de Pelotas/RS. Porém, devido a
pandemia da COVID-19, resolvemos adaptar para a versão “Talk Science at home”, através de atividades
remotas, fazendo publicações semanais que abordarão temas pertinentes acerca da ciência na nossa
plataforma do Instagram (@talkscienceufpel).

 

2. IDENTIFICAÇÃO

Nome do Projeto de Ensino: Talk Science: divulgação da ciência e da Biotecnologia

Período de Atividades: 01/07/2020 a 31/12/2020

 

3. INSCRIÇÃO

Período e horário das inscrições: 23/06/2020 à 28/06/2020, até às 23:59 horas do dia 28/06

Inscrições: através de formulário disponível em https://forms.gle/1dLsC2UsoRiCiGZ8A  

Número de vagas: 02 (duas)
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Requisitos para a inscrição: Formulário de Inscrição devidamente preenchido e enviado.
(https://forms.gle/1dLsC2UsoRiCiGZ8A);

 

4. SELEÇÃO

Formulário de inscrição (peso 5,0) e entrevista (peso (5,0)

Data e horário da entrevista: 30/06/2020, a partir das 9 horas.

Local: https://webconf.ufpel.edu.br/b/pri-xt6-qgj

Informações: talkscienceufpel@gmail.com

 

5. RESULTADO

Divulgação: até o dia 01/07/2020 às 12h por e-mail para os inscritos.

 

 

Pelotas, 22 de junho de 2020.

 

 

 

Priscila Marques Moura de Leon

Coordenadora do Projeto

 

Documento assinado eletronicamente por PRISCILA MARQUES MOURA DE
LEON, Coordenadora de Curso de Graduação, Colegiado do Curso de
Biotecnologia, em 22/06/2020, às 20:36, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0981202 e o código CRC ECC4C54D.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23110.016039/2020-59 SEI nº 0981202
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