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Universidade Federal de Pelotas 

Centro de Desenvolvimento Tecnológico
 

Ofício nº 6/2021/CDTEC-UFPel

 

Edital Talk Science - Biotecnologia/CDTec

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE COLABORADORES DO PROJETO

Talk Science: divulgação da ciência e da Biotecnologia

 

1.         EDITAL

 

O projeto unificado com ênfase em extensão “Talk Science: divulgação da ciência e da
Biotecnologia”, coordenado pela Professora Thaís Larré Oliveira do curso de Biotecnologia/ CDTec da
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), torna público que realizará Processo Seletivo para alunos
colaboradores.

O “Talk Science” é um projeto unificado com ênfase em extensão, cujo objetivo é divulgar
ciência de uma forma informal e descontraída. Este projeto visa oportunizar que os discentes possam planejar,
organizar e executar ações de divulgação científica de uma forma mais acessível e interativa, promovendo a
aproximação com a comunidade interessada em ciência e biotecnologia. Normalmente, nosso projeto é
voltado a discutir ciência em pubs e bares de Pelotas/RS, porém, devido a pandemia da COVID-19, o projeto
foi adaptado e hoje atua em uma versão denominada “Talk Science at home”. Esta nova versão do projeto
ocorre através de atividades remotas, fazendo publicações semanais que abordam temas pertinentes acerca da
ciência em nossa página do Instagram (@talkscience_).

 

2.         IDENTIFICAÇÃO

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

Vigência do Projeto: 30/04/2021 a 31/12/2022

 

3.         INSCRIÇÃO

Período das inscrições: 12/04/2021 a 17/04/2021, até às 23:59 horas do dia 17/04

Inscrições: através de formulário disponível em https://forms.gle/ZBAH8VomooQB9rjw5

https://forms.gle/ZBAH8VomooQB9rjw5


24/03/2021 SEI/UFPel - 1246436 - Ofício

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1414592&infra_sistema=… 2/2

Número de vagas: 01 - Graduação / 01 - Pós-Graduação

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

 

4.         SELEÇÃO

A seleção se dará em três etapas que serão pontuadas de acordo com os seguintes pesos: Formulário de inscrição
(peso 4,0), elaboração de conteúdo (3,0) e entrevista (peso 3,0), totalizando 10 pontos.

A etapa de “Elaboração de Conteúdo” será de caráter eliminatório. O prazo e instruções para sua execução serão
informados aos inscritos por e-mail.

Os candidatos aprovados para a fase “Entrevista” serão informados por e-mail, e tal etapa será agendada para
que ocorra entre os dias 26/04/2021 e 29/04/2021.

Informações: talkscienceufpel@gmail.com

 

5.         RESULTADO

A divulgação do resultado final ocorrerá até o dia 30/04/2021 às 12h, através de e-mail enviado para os
candidatos selecionados.

 

 

Pelotas, 24 de março de 2021.

  
Thaís Larré Oliveira

Coordenadora do Projeto
 

(assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por THAIS LARRÉ OLIVEIRA, Professor do Magistério
Superior/Auxiliar, em 24/03/2021, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1246436 e o
código CRC 65CACA35.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23110.008470/2021-11 SEI nº 1246436

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

