
   

  

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE DISCENTES COM ISENÇÃO PARCIAL DE INSCRIÇÃO 

PARA A III SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 

BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA (SAEBB) E III ENCONTRO DE 

BIOTECNOLOGIA DO OESTE DO PARANÁ  

 
A Comissão Organizadora do III SAEBB da UTFPR, câmpus Toledo, no uso de 

suas atribuições, torna público este edital para seleção de discentes com isenção parcial 

de inscrição para a participação na III Semana Acadêmica do curso de Engenharia de 

Bioprocessos e Biotecnologia (SAEBB) e III Encontro de Biotecnologia do Oeste do Paraná 

no período de 15 a 25 de agosto de 2018. 

A isenção da taxa de inscrição destina-se aos discentes do câmpus que tenham 

interesse em participar da apresentação de trabalhos científicos, palestras técnicas e 

visitas técnicas do referido evento. Sendo que os mini-cursos previstos deverão ser 

pagos a parte, no valor de R$30,00 (trinta reais) por pessoa. 

 

1. O EVENTO 

 

Em sua 3ª edição, a III SAEBB, a ser realizada na Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, câmpus Toledo (UTFPR-TD), tem como principal objetivo 

contribuir para a valorização de Bioprocessos e Biotecnologia no Brasil. Além disso, 

difundir também a interdisciplinariedade da Biotecnologia, divulgar e discutir 

experiências nas diferentes áreas de atuação de uma Engenheiro de Bioprocessos e 

Biotecnologia. Para isso, o evento contará com palestras, visitas técnicas, minicursos 

e apresentações de trabalhos científicos como ferramenta para disseminar o 

conhecimento das diversas áreas. A III SAEBB, será dirigida para toda a comunidade 

científica, alunos, docentes e profissionais da área e será realizada entre os dias 24 à 

28 de Setembro de 2018 na UTFPR- Campus Toledo. O evento é organizado pelos 

alunos do Centro Acadêmico de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia 

(CAEBB) e pela Coordenação de Curso de Engenharia de Bioprocessos e 

Biotecnologia (COEBB) da UTFPR-TD.  

 

2. VAGAS 

 

Serão ofertadas 10 vagas para estudantes do curso de Engenharia de Bioprocessos 

e Biotecnologia, de todos os períodos da UTFPR-TD pré-inscritos na III SAEBB, 

observando: 



   

•  Igualdade de gênero na distribuição dos/as aprovados/as; 

•  Classificação de candidatos/as em lista de espera. 

2.1. Da isenção parcial da taxa de Inscrição no evento. 

Os/as candidatos/as à isenção da taxa de inscrição deverão no caso de não ser 

selecionado/a, realizar o pagamento da inscrição no evento. 

 

3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

3.1. Critérios de seleção classificatórios: 

3.1.1. Estar devidamente vinculado/a à UTFPR, câmpus Toledo e cursando 

Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia; 

3.1.2. Candidatos/as que comprovem por meio de declaração/certificado 

participação como monitor/a nas disciplinas do curso de Engenharia de Bioprocessos 

e Biotecnologia; 

3.1.3. Ter trabalho científico inscrito para ser apresentado na III SAEBB até o 

período de inscrição deste edital; 

3.1.4. Ter coeficiente de rendimento superior a 0,60 devidamente 

comprovado; 

3.1.5. Ser aluno participante de programa de Auxílio Estudantil da UTFPR 

com comprovação e/ou outros programas de Auxílio, todos com comprovação. 

 

3.2. Instruções para o envio de documentos comprobatórios para o e-mail:  

jacksonsouza@alunos.utfpr.edu.br  

3.2.1. No campo ASSUNTO, anotar NOME DO/A CANDIDATO/A – 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS III SAEBB 

3.2.2. Escanear e nomear cada documento separadamente e nomeá-los de 

acordo com os itens arrolados a seguir: 

3.2.2.1. Comprovante de matrícula aluno EBB – UTFPR/TD 

3.2.2.2. Certificado/comprovante de monitoria 

3.2.2.3.  Comprovante de inscrição de trabalho caso ainda não tenha feito até a 

data   de sua inscrição, encaminhar, em pdf, em e-mail único, preenchendo o campo 

ASSUNTO: COMPROVANTE INSCRIÇÃO DE TRABALHO-NOME DO 

CANDIDATO/A  até  o dia 25/08/2018) 

3.2.2.4. Comprovante do coeficiente de rendimento  

3.2.2.5. Comprovante de que recebe bolsa de assistência estudantil (solicitar no 

NUAPE) 
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4. INSCRIÇÃO 

 

4.1. O/A candidato/a à isenção parcial de inscrição na III SAEBB deverá se 

inscrever no site do evento normalmente: https://saebb.vpeventos.com. Em seguida, 

encaminhar a documentação exigida em arquivos pdf para o e-mail 

jacksonsouza@alunos.utfpr.edu.br no período de 15 de agostos a 25 de agosto de 2018, 

conforme documentos listados no item 3.2.2.   

 

4.2. Inscrições sem o envio dos documentos comprobatórios solicitados para o e- 

mail indicado serão indeferidas. 

 

5. SELEÇÃO 

 

5.1. A seleção ocorrerá em etapa única, classificatória, a partir da pontuação do/a 

candidato/a conforme os critérios do Anexo I; 

5.2. Serão considerados/as classificados/as os/as candidatos/as que ocuparem 

até a 10º posição, os/as demais inscritos/as farão parte da lista de espera; 

5.3. Em caso de desistência, antes do início do evento, serão convocados/as 

os/as candidatos/as classificados/as e em lista de espera e caso os mesmos tenham 

realizado pagamento, este será restituído. 

 

6. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

6.1 Serão considerados como critérios de desempate: 

6.1.1 Candidato/a que recebe bolsa de assistência estudantil; 

6.1.2. Candidato/a que tiver trabalho inscrito no evento; 

6.1.3. Candidato/a com maior coeficiente de rendimento;  

6.1.3. Candidato/a que realizou monitoria.  

 

7. RESULTADO FINAL 

 
7.1. O resultado final será divulgado na página do evento até o dia 30 de agosto 

de 2018. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1 Será assegurada aos/as candidatos/as selecionados/as que a  isenção dará 
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direto a participação nas palestras, coffee-break e visitas técnicas da III SAEBB, sendo 

que a inscrição para o mini-curso, caso o participante deseje realizar, deverá ser paga a 

parte, no valor de R$30,00. O pagamento deverá ser realizado diretamente ao aluno 

Jackson Willian de Souza (membro do CA). 

8.2. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Organizadora do evento; 

8.3. Este edital entra em vigor a partir da sua data de publicação no site do evento. 

 
9. CRONOGRAMA 

 

 

Toledo, 14 de agosto de 2018 

 

 

 

Profa. Dra. Priscila Vaz de Arruda 

Docente do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia 

Coordenadora da III SAEBB – UTFPR/TD 

III Encontro de Biotecnologia do Oeste do Paraná 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DATA 

Publicação do Edital no Site da III SAEBB 15/08/2018 

Inscrições deverão ser feitas no link: 

https://saebb.vpeventos.com 

A documentação exigida deverá ser 

enviada para o e-mail: 

jacksonsouza@alunos.utfpr.edu.br 

15/08/2018 a 25/08/2018 

Divulgação das inscrições deferidas e 

indeferidas no site do evento 
27/08/2018 

Resultado final no site do evento 30/08/2018 
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ANEXO 1 
 

 
 

CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS 

CRITÉRIO VALOR OBTIDO 

Estar devidamente vinculado/a à UTFPR, 

câmpus Toledo e cursando Engenharia de 

Bioprocessos e Biotecnologia 

5 pontos 

 

Comprovante por meio de 

declaração/certificado participação como 

monitor/a nas disciplinas do curso de 

Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia 

10 pontos 

 

Ter coeficiente de rendimento superior a 0,60 

devidamente comprovado 
15 pontos 

 

Ter trabalho científico inscrito para ser 

apresentado na III SAEBB até o período de 

inscrição deste edital 

30 pontos 

 

Ser aluno participante de programa de 

Auxílio Estudantil da UTFPR com 

comprovação e/ou outros programas de 

Auxílio, todos com comprovação 

40 pontos 

 

TOTAL DE PONTOS 100,0  

TOTAL DE PONTOS OBTIDO PELO/A CANDIDATO/A  

 

. 

 


