
NÚCLEO’16 – ENCONTRO NACIONAL DOS ESTUDANTES DE BIOTECNOLOGIA 
EDITAL N.1º - 10 DE ABRIL DE 2016 

 
 
 A Comissão Organizadora do Núcleo’16 – CONBIT – torna pública a abertura de 
inscrições e estabelece normas relativas à participação no NÚCLEO’16 – II ENCONTRO 
NACIONAL DOS ESTUDANTES DE BIOTECNOLOGIA, que será realizado no período de 15 a 21 
de julho de 2016, nas dependências da Universidade de Brasília, Campus Darcy Ribeiro. 
 
1. DO OBJETIVO 

O presente edital tem por objeto a adesão à participação do II Encontro Nacional dos 
Estudantes de Biotecnologia - Núcleo’16, organizado pela Liga Nacional dos Acadêmicos em 
Biotecnologia (LiNAbiotec), em parceria com estudantes da Universidade de Brasília e com o 
Centro Acadêmico de Biotecnologia da Universidade de Brasília (CABit-UnB), que visa a 
discussão de temas relevantes à profissão e confraternização dos estudantes de biotecnologia 
das diversas regiões do Brasil.  

 
2. PÚBLICO ALVO  

2.1 – Poderão inscrever-se alunos regulares devidamente matriculados ou formados 
em uma Instituição de Ensino Superior (IES) em um dos seguintes cursos: 
Biotecnologia, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Engenharia de 
Biotecnologia, Bioprocessos e Biotecnologia. 

 
3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. TAXAS: 
A) Primeiro Lote – R$120,00  
B) Segundo Lote – R$150,00 
C) Terceiro Lote – R$180,00 
D) Extra Alimentação – R$ 30,00 
E) Extra Alojamento – R$ 20,00 
F) MINICURSO – R$ 10,00 

3.2. Os lotes de inscrição básica são compostos por: coffee break, ciclo de palestras, 

mesas redondas, debates, rodas de discussão, plenárias e votações, KIT do encontrista, 

coquetel de abertura, festas e demais atividades integradoras. 

3.3. Os lotes de inscrição terão vagas limitadas. 
3.4. O pacote Extra Alimentação garante ao participante acesso as refeições (café da 
manhã, almoço e jantar) servidas no Restaurante Universitário (RU) durante os sete 
dias de evento.  
3.5. O pacote Extra Alojamento garante ao participante um espaço cimentado e 
coberto para barracas de camping dos encontristas, com banheiros e chuveiros nas 
proximidades. 
3.6. O pacote MINICURSO garante ao participante vaga em um dos MINICURSOS 
oferecidos, respeitando o número de vagas totais e disponíveis. 
3.7. O período de inscrições começará a partir do dia 15 de abril de 2016 e será 
finalizado quando o número de vagas disponíveis estiver completo. A inscrição será 
realizada exclusivamente por via eletrônica no endereço 
http://nucleo16.wix.com/brasilia no link “Inscrição”.  
3.8. Para realizar a inscrição o participante deverá OBRIGATORIAMENTE preencher os 
dados cadastrais do formulário eletrônico do NÚCLEO’16 bem como anexar os 
documentos nele solicitados no item 3.11 deste edital. 
3.9. Inscrições em GRUPO: 
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3.9.1. A partir de 15 pessoas haverá redução de RS10,00, em qualquer lote de 
inscrição;  
3.9.2. A partir de 20 pessoas haverá redução de R$20,00, em qualquer lote de 
inscrição; 
3.9.3. Tais reduções nos valores dos lotes não se aplicam aos pacotes Extra 
Alimentação, Extra Alojamento e MINICURSOS; 
3.9.4. Todas as inscrições deverão ser realizadas em conjunto no link “Inscrição” 
disponibilizado no site http://nucleo16.wix.com/brasilia, obedecendo ao período de 
inscrição constante no item 3.7 deste edital; 
3.9.5. Para o pagamento das inscrições em GRUPO, os candidatos deverão estar 
atentos às disposições no item 4.3 constante nesse edital. 
3.10. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se 
de que preenche todos os requisitos exigidos. Uma vez efetuada a inscrição seguida 
do seu pagamento, não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração. 
3.11. Para efetuar a inscrição é imprescindível o Número de Identidade (RG) e Cadastro 
de Pessoa Física (CPF). Além disso, faz-se necessário o envio dos seguintes documentos 
digitalizados: Declaração de Aluno Regular ou Comprovante de Matrícula (no caso de 
graduandos), ou Diploma de Conclusão de Curso (no caso de egressos). 
3.12. Caso haja mais de uma inscrição sob o nome de uma mesma pessoa, será 
considerada a última inscrição efetuada. 
3.13. A inscrição só será confirmada após análise dos dados do formulário de pré-
inscrição, bem como confirmação de pagamento. O participante receberá então o e-
mail de CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO  
3.14.  O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição, seja inscrição individual 
ou em grupo, não será devolvido em HIPÓTESE ALGUMA. 
 

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), no nome de Marcos Vinícios da Silva Porto; 
4.2. O candidato deverá enviar o comprovante de transferência e/ou depósito para o 
e-mail inscricoesnucleo16@gmail.com; 
4.2.1. O candidato terá prazo limitado para enviar o comprovante de pagamento via e-
mail. Ao final do preenchimento do formulário de inscrição, o participante receberá 
uma mensagem automática na própria página com a data limite para pagamento. 
4.2.2. O candidato deverá informar no e-mail de envio do comprovante de pagamento, 
seu nome completo bem como o nome completo do titular da conta; 
4.3. O candidato deverá aguardar a avaliação da autenticidade do pagamento 
realizado, e a sua confirmação; 

4.3. DAS INSCRIÇÕES EM GRUPO:  
4.3.1. Para as Inscrições em GRUPO haverá um link específico disponibilizado no site 
http://nucleo16.wix.com/brasilia contendo uma planilha com as informações que 
deverão ser completadas por cada participante da caravana. 
4.3.2. Será de responsabilidade do REPRESENTANTE DA CARAVANA confirmar todos os 
dados contidos na planilha, bem como o valor total dos pacotes selecionados por 
todos os participantes observando o lote das inscrições. 
4.3.4. Será de responsabilidade do REPRESENTANTE DA CARAVANA enviar a planilha 
de inscrição para o e-mail inscricoesnucleo16@gmail.com, sendo responsabilidade da 
CONBIT responder ao e-mail do representante com a confirmação dos dados e valores, 
disponibilidade de vagas (tanto em lotes quanto minicursos), alterações de dados, caso 
necessários, bem como a liberação do pagamento. 

http://nucleo16.wix.com/brasilia
mailto:inscricoesnucleo16@gmail.com
http://nucleo16.wix.com/brasilia
mailto:inscricoesnucleo16@gmail.com


4.3.5 O valor total de todas as inscrições deverá ser efetuado de acordo com item 4.1 
deste edital e o comprovante de transferência e/ou depósito do valor total da 
caravana deverá ser enviado para o e-mail inscricoesnucleo16@gmail.com, no prazo 
de 10 dias, por meio de um REPRESENTANTE DA CARAVANA, após recebimento da 
liberação do pagamento. O representante deverá aguardar a confirmação do 
pagamento enviado via e-mail pela CONBIT; 

4.4.  DO PRAZO PARA PAGAMENTO 
O candidato que não enviar o comprovante de pagamento via e-mail dentro do prazo 
estipulado no item 4.2.1 para inscrições individuais e 4.3.5 para inscrições em grupo 
deste edital, terá a sua inscrição CANCELADA. Se o mesmo ainda quiser participar do 
evento, terá que realizar novamente a sua inscrição e deverá respeitar o novo prazo de 
envio do comprovante de pagamento, para que a sua inscrição seja efetivada. 
 

5. DOS COMPROMISSOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO NÚCLEO’16 - CONBIT 

5.1. Informar aos participantes do NÚCLEO’16 normas, programação e horários das 
atividades e orientar quanto à participação das atividades; 
5.2. Orientar quanto às normas e exigências do local do evento através de avisos no 
site; 
5.3. Organizar a relação de presenças dos participantes para emissão dos certificados; 
5.4. O NÚCLEO’16 terá programações nas dependências da Universidade de Brasília 
conforme descrito no site;  
5.5. Tirar dúvidas e passar informações importantes ou possíveis mudanças, por e-
mails, divulgações no site http://nucleo16.wix.com/brasilia e mídias sociais; 
5.6. Informar e-mail para contatos, sacnucleo16@gmail.com;  
5.7. A CONBIT não se responsabilizará por objetos e pertences pessoais dos 
participantes perdidos, esquecidos e/ou danificados; 
5.8. O NÚCLEO’16 não estará sujeito à multa ou a qualquer outro ônus se, por 
qualquer motivo ou razão, não for possível a participação do PARTICIPANTE no 
evento. 
 

6. DOS PARTICIPANTES  
6.1. É OBRIGAÇÃO DO PARTICIPANTE: 

6.1.1. O PARTICIPANTE deverá realizar a sua inscrição no site do evento 
http://nucleo16.wix.com/brasilia, e o mesmo deverá efetuar o pagamento de sua 
inscrição de acordo com o item 4 deste edital para que sua inscrição seja efetivada;  
6.1.2. O PARTICIPANTE deverá assinar o Termo de Compromisso do evento Núcleo’ 16 
durante o credenciamento, a ser realizado no dia 15/07/16 das 8 às 16 horas; 
6.1.2.1. O PARTICIPANTE que venha em GRUPO deverá apresentar no momento do 
credenciamento um dos seguintes documentos: comprovante de matrícula, certificado 
de conclusão de curso ou diploma; 
6.1.3. Cumprir no mínimo 75% da programação do ciclo básico para receber 
certificado; 
6.1.4. O PARTICIPANTE se compromete a manter a ordem, a limpeza e a organização 
dos alojamentos, banheiros e auditórios para o bem-estar de todos os participantes; 
6.1.5. Cuidar dos seus pertences de valor como celulares, carteiras, laptop, 
documentos, dentre outros, é dever do PARTICIPANTE; 
6.1.6. O PARTICIPANTE deverá responsabilizar-se por qualquer dano material causado 
por ele ao patrimônio e às dependências do evento, tais como local de realização do 
evento, alojamento, locais de festas e demais dependências utilizadas, e se obrigar a 
ressarcir o proprietário dos prejuízos causados; 
6.1.7. Aos PARTICIPANTES menores de 18 anos:  
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6.1.7.1. É expressamente proibido o consumo de drogas lícitas ou ilícitas dentro das 
dependências do evento ou durante qualquer atividade realizada durante o período do 
evento; 
6.1.7.2. A CONBIT não se responsabiliza por nenhum menor de idade participante do 
evento; 
6.1.8. O PARTICIPANTE deve respeitar as seguintes proibições, sob pena de exclusão 
do evento e de arcar com as consequências financeiras, legais ou de qualquer ordem, 
sem qualquer ressarcimento:  
6.1.8.1. Interagir ou causar danos às dependências dos locais do evento;  
6.1.8.2. Fazer uso de drogas ilícitas em qualquer dependência do evento;  
6.1.8.3. Permanecer nas dependências da sede do evento fora do horário permitido; 
6.1.8.4. Entrar em locais não autorizados da sede do evento; 
6.1.8.5. As penalizações são de acordo com os Códigos Penal e Civil, e em respeito à 
Legislação Brasileira vigente. 
6.1.9. O PARTICIPANTE deve manter e cuidar de seu crachá de identificação, que será 
entregue no momento do credenciamento, pois é o meio de controle das presenças; 
6.1.10. O PARTICIPANTE deve estar atento às disposições dos MINICURSOS, 
constantes neste edital no item 7; 
6.1.11. O PARTICIPANTE deve estar atento às disposições das normas sobre o 
ALOJAMENTO, constantes neste edital no item 8; 
6.1.12. O PARTICIPANTE deve estar atento às disposições das normas sobre 
Apresentação dos Trabalhos, constantes neste edital no item 9; 
6.1.13. O PARTICIPANTE concede à Comissão Organizadora do NÚCLEO’16 os direitos 
de uso de imagem gratuitamente em todo e qualquer material entre vídeos, fotos, 
documentos e outros meios de comunicação, para ser utilizada em campanhas 
promocionais e institucional da LiNAbiotec, sejam essas destinadas à divulgação ao 
público em geral e/ou apenas para uso interno desta instituição, desde que não haja 
desvirtuamento da sua finalidade; 
6.1.14. O PARTICIPANTE concede à CONBIT o direito de uso dos dados contidos no 
formulário de inscrição. 

6.2. É DIREITO DO PARTICIPANTE: 
6.2.1. Participar, por livre e espontânea vontade, das atividades previstas na 
programação do Encontro;  
6.2.2. Usufruir da estrutura prevista e disponibilizada respeitando as restrições 
impostas pela CONBIT e pela Universidade de Brasília;  
6.2.3. Exprimir suas ideias e opiniões no evento sem infringir quaisquer regras e a 
liberdade dos demais participantes do evento;  
6.2.4. Ter acesso aos meios de divulgação e comunicação do evento. 

 
7. MINICURSOS 

7.1. O evento do NUCLEO’16 será composto por palestras, mesas redondas, discussões 
e MINICURSOS sobre as seis diferentes áreas de forte potencial na biotecnologia; 
7.2. O PARTICPANTE deverá no ato da inscrição escolher os MINICURSOS que deseja 
participar; 
7.2.1. Os MINICURSOS terão limite de participantes; 
7.2.2. O PARTICIPANTE deverá estar atento no ato de inscrição ao número de vagas 
disponíveis nos diferentes MINICURSOS oferecidos, através do site do evento 
http://nucleo16.wix.com/brasilia; 
7.3. TAXA: os MINICURSOS estarão disponíveis por R$10,00 cada; 
7.4. Os MINICURSOS estarão dispostos em formato de blocos, de segunda a quinta-
feira (18/07 a 21/07), das 8 às 12 horas; 
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7.4.1. Devido à disposição dos Blocos dos MINICURSOS, cada PARTICIPANTE poderá 
participar de até dois MINICURSOS ao longo da semana. 

 
8. ALOJAMENTO 

8.1. A CONBIT disponibilizará aos participantes que escolherem o pacote Extra 
Alojamento um espaço cimentado e coberto para barracas de camping; 
8.2. É de responsabilidade do PARTICIPANTE levar sua barraca e demais materiais de 
uso pessoal no alojamento;  
8.3. O alojamento será montado perto do local de atividades do NUCLEO’16, dentro da 
própria universidade; 
8.4. O alojamento contará com segurança 24 horas por dia, e o mesmo possuirá 
banheiros equipados com chuveiro nas proximidades; 
8.5. A tenda do alojamento comportará aproximadamente 300 pessoas dividindo as 
barracas de posse dos PARTICIPANTE, a mesma será cercada dos lados para garantir 
maior segurança dos participantes; 
8.6. O alojamento possui valor explicitado no item 3.1 deste edital; 
8.7. O PARTICIPANTE que optar pelo alojamento deverá estar atento às disposições 
sobre as OBRIGAÇÕES DO PARTICIPANTE no item 6.1, e dos DIREITOS DO 
PARTICIPANTE no item 6.2 deste edital. 

 
9. DA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
9.1. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO 

9.1.1. Serão aceitas somente apresentações de trabalhos na forma de banner, que 
serão reservadas, exclusivamente, para participantes do NÚCLEO’16; 
9.1.2. Para trabalhos de mais de um autor, não é necessário que todos os autores 
estejam inscritos, mas o autor principal deve estar presente no evento, para que seja 
certificado. 

9.2. DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
9.2.1. O resumo da pesquisa com limite de 500 CARACTERES deve ser enviado em 
formato PDF para o e-mail nucleo16.unb@gmail.com do dia 10 de abril de 2016 até o 
dia 25 de abril de 2016 para que o Comitê Científico tenha condições de avaliá-lo. 
Serão desconsiderados os trabalhos enviados fora desse prazo. 
9.2.2. O participante deverá inserir no campo “assunto” do e-mail “Resumo” seguido 
de seu nome completo. Além disso o participante deverá também se identificar no 
corpo do e-mail e informar sua universidade e curso. 

9.3 DO COMITÊ CIENTÍFICO 
9.3.1. O Comitê Científico será formado por professores do Instituto de Ciências 
Biológicas da Universidade de Brasília; 
9.3.2. É obrigação do Comitê Científico selecionar os trabalhos submetidos bem como 
avaliar os banners e qualificar os melhores trabalhos; 
9.3.3. O Comitê Científico se reserva ao direito de recusar e/ou solicitar correções de 
trabalhos escritos de forma inadequada, fora das normas estabelecidas, com erros 
de ortografia ou sem coerência científica; 
9.3.4. Após a avaliação, o resultado será enviado por e-mail aos autores; 
9.3.5. Os melhores trabalhos de cada modalidade serão destacados pelo Comitê 
Científico e serão premiados com menção honrosa.  

9.4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
9.4.1. O tema deverá estar relacionado à pesquisa ou Projeto de Extensão em 
Biotecnologia ou em outra área do conhecimento que, com ela, realiza interface;  
9.4.2. Relevância da temática abordada; 
9.4.3. Originalidade;  
9.4.4. Clareza e coerência; 
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9.4.5. O layout enviado deve estar dentro das regras estabelecidas por este edital. 
9.4.6. Disponibilidade de vagas para apresentação. 

9.5. DAS NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO BANNER 
9.5.1. Dimensões e material do Pôster: 0,90m (largura) x 1,20m (altura) impresso em 
material a ser escolhido pelo participante (papel ou lona); 
9.5.2. Estrutura do Banner: 
9.5.2.1. Sugere-se que o banner contenha os seguintes títulos: Título do trabalho; 
Nome dos autores, instituição ou Grupo a que pertence. Abaixo se seguem os demais 
títulos: Introdução, Objetivos, Metodologia (materiais e métodos), Considerações 
Finais ou Resultados, Referências Bibliográficas e Referência ao Programa de Fomento 
(Exemplos: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, da Pró-
reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão – UDESC). 

9.6. DA MONTAGEM DOS BANNERS 
9.6.1. A CONBIT disponibilizará o local e se responsabilizará pela montagem e 
desmontagem da estrutura física; 
9.6.2 O autor deverá apresentar-se com o banner no local de credenciamento no 
horário previsto no cronograma oficial;  
9.6.3 A instalação obedecerá à numeração definida pela CONBIT; 
9.6.4 A montagem dos banners será realizada no momento do credenciamento. 

9.7. DA APRESENTAÇÃO DOS BANNERS 
9.7.1. Os banners serão expostos durante todo o período do evento (15 a 21 de Julho 
de 2016), em local previamente indicado e segundo as orientações da coordenação do 
evento. Contudo, a CONBIT não se responsabilizará pelos banners; 
9.7.2. A avaliação do Comitê Científico será realizada durante o período do evento, no 
melhor momento estabelecido por ele; 
9.7.3. Não será necessária a presença do autor no momento da avaliação. 

9.8. DOS RESULTADOS, PREMIAÇÕES E CERTIFICADOS 
9.8.1. Os 3 trabalhos mais bem avaliados pelo Comitê Científico serão premiados bem 
como anunciados ao final do evento pela CONBIT; 
9.8.2. Os certificados serão entregues na forma online no prazo de 30 dias a contar 
do final do evento. 

9.9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
9.9.1. Os autores selecionados, desde logo, autorizam a CONBIT a publicação do 
trabalho, para divulgação, em impressos e/ou via internet;  
9.9.2. Todas as despesas e custeios como: passagens, hospedagem e alimentação são 
de responsabilidade do expositor; 
9.9.3. Caberá à CONBIT avaliar casos omissos e situações não previstas neste edital. 

 
10. DAS CERTIFICAÇÕES 

 10.1. Todos os certificados, sejam do ciclo básico, minicursos ou apresentação de 
trabalho, serão entregues na forma online no prazo de 30 dias a contar do final do 
evento. 
 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas do evento contidas 
nos comunicados no site, nesse edital e em outros se houverem; 
10.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de 
informes, notícias e atualizações referentes ao evento por meio do site 
http://nucleo16.wix.com/brasilia, bem como pela página oficial do evento no 
Facebook além de acompanhar a efetivação da inscrição via e-mail do candidato; 
10.3. O candidato poderá obter informações adicionais referentes ao evento através 
do e-mail sacnucleo16@gmail.com.br; 
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10.4. É de responsabilidade do PARTICIPANTE qualquer risco de acidentes, conhecidos 
ou não, nas atividades que não estejam envolvidas nesse evento; 
10.5. Qualquer perda, dano, roubo, extravio ou destruição referente a bens pessoais 
ocorridos durante o evento, no interior dos espaços da Universidade de Brasília, assim 
como no alojamento e nas festas será única e exclusivamente de responsabilidade do 
PARTICIPANTE; 
10.6. A CONBIT não se responsabiliza por problemas de saúde dos PARTICIPANTES, 
tanto por imprudência dos mesmos ou desconhecimento; 
10.7. O respeito à natureza, em todas as suas formas, e o respeito a terceiros, tanto 
física como moralmente, sejam eles participantes, assistentes, organizadores ou 
demais pessoas ou bens, é fundamental para que o NÚCLEO’16 – II ENCONTRO 
NACIONAL DOS ESTUDANTES DE BIOTECNOLOGIA, alcance seus objetivos culturais, 
educativos e de cunho científico. Cabe ao PARTICIPANTE reconhecer estas prioridades 
e comprometer-se a respeitá-las totalmente. 
10.8. Toda e qualquer alteração deste edital serão informados neste edital através do 
site do evento bem como suas mídias sociais. 
 
 

Comissão Organizadora do Núcleo’16 – CONBIT 

Brasília – DF, 15 de Abril de 2016. 


