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Seminários Integradores da Biotecnologia

 

1. EDITAL

 

O Projeto Unificado com ênfase em ensino "Identidade e pertencimento qualificando a
formação do biotecnologista", 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 da atividade denominada "Seminários Integradores da Biotecnologia".

O projeto “Identidade e pertencimento qualificando a formação do biotecnologista”
visa promover o pertencimento ao curso de Graduação em Biotecnologia (G-Biotec), consolidando a
construção de um perfil profissional com qualificação científica e técnica, e ainda socialmente
comprometido. A atividade dos Seminários Integradores busca, em um grupo de estudos, integrar os
alunos de todos os semestres da G-Biotec, para estudar e discutir temas de interesse e aplicação da
Biotecnologia, com a finalidade de melhorar o desempenho acadêmico, integrar o conteúdo programático
das diversas disciplinas do curso e promover pertencimento à profissão.

 

2. IDENTIFICAÇÃO

Nome do Projeto de Ensino: Identidade e pertencimento qualificando a formação do
biotecnologista

Período de Atividades: 19/08/2020 a 31/12/2020

 

3. INSCRIÇÃO e SELEÇÃO

Período das inscrições: 08/08/2020 à 15/08/2020

Inscrições: através de formulário disponível em https://bit.ly/31kQixK  

Número de vagas: 03 (três)

Requisitos para a inscrição: Formulário de Inscrição devidamente preenchido e enviado.

informações: seminariosintegradoresbiotec@gmail.com
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https://bit.ly/31kQixK


 

4. RESULTADO

Divulgação: até o dia 18/08/2020 às 12h por e-mail para os inscritos.

Início das atividades: dia 19/08/2020.

 

 

Pelotas, 07 de agosto 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 07/08/2020, às 10:27, 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 0999546 e o código CRC EEB68087.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23110.016039/2020-59 SEI nº 0999546
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