
NÚCLEO’16 – ENCONTRO NACIONAL DOS ESTUDANTES DE BIOTECNOLOGIA 
EDITAL N.2º - 12 DE ABRIL DE 2016 

 
 
 A Comissão Organizadora do Núcleo’16 – CONBIT – torna pública a retificação dos dados 
para pagamento constantes no item 4 e subitem 4.1, bem como a retificação dos requisitos para 
submissões de trabalhos e o aumento do prazo de envio dos mesmos constantes no item 9 e 
subitens 9.2.1 e 9.3.5 do referido edital, conforme a seguir especificado, permanecendo 
inalterados os demais itens e subitens. 
 
[...] 
4 . DO PAGAMENTO 

4.1 O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de depósito 
e/ou transferência bancária do VALOR INTEGRAL na agência 3921, conta 00007002-2 
(CAIXA), operação 013, no nome de Marcos Vinícios da Silva Porto (CPF: 04618145102). 
[...] 
 

[...] 
9. DA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
 [...] 
9.2. DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

9.2.1. O resumo da pesquisa com limite de 500 CARACTERES (sem espaços), fonte Times 
New Roman, tamanho 12 e espaçamento de 1,5 deve ser enviado em formato PDF para 
o e-mail nucleo16.unb@gmail.com do dia 10 de abril de 2016 até o dia 13 de maio de 
2016 para que o Comitê Científico tenha condições de avaliá-lo. Serão desconsiderados 
os trabalhos enviados fora desse prazo. 
[...] 

9.3 DO COMITÊ CIENTÍFICO 
[...] 
9.3.5. Os melhores trabalhos serão destacados pelo Comitê Científico e serão premiados 
com menção honrosa.  

[...] 
 

Comissão Organizadora do Núcleo’16 – CONBIT 

Brasília – DF, 12 de Abril de 2016. 

 

 

 

NÚCLEO’16 – ENCONTRO NACIONAL DOS ESTUDANTES DE BIOTECNOLOGIA 
EDITAL N.3º - 15 DE MAIO DE 2016 

 
 

A Comissão Organizadora do Núcleo’16 – CONBIT – torna pública a retificação dos dados 
para pagamento constantes no item 9 e subitem 9.2, PROROGANDO O PERÍODO DE SUBMISSÃO 
DE RESUMOS. 
[...] 
9. DA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
 [...] 

mailto:nucleo16.unb@gmail.com


9.2. DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
9.2.1. O resumo da pesquisa com limite de 500 CARACTERES (sem espaços), fonte Times 
New Roman, tamanho 12 e espaçamento de 1,5 deve ser enviado em formato PDF para 
o e-mail nucleo16.unb@gmail.com do dia 10 de abril de 2016 até o dia 10 de junho de 
2016 para que o Comitê Científico tenha condições de avaliá-lo. Serão desconsiderados 
os trabalhos enviados fora desse prazo. 
[...] 
 

Comissão Organizadora do Núcleo’16 – CONBIT 

Brasília – DF, 15 de Maio de 2016. 
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