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EDITAL - I SIMPÓSIO INTEGRABIOTEC
A comissão organizadora do IntegraBiotec realizará, juntamente com o IV IntegraBiotec, o
I Simpósio IntegraBiotec.
1.APRESENTAÇÃO
O I Simpósio IntegraBiotec, é um evento idealizado pelos membros da comissão
organizadora do IntegraBiotec e alunos de Biotecnologia que compõem a Liga Nacional
dos Acadêmicos em Biotecnologia (LiNAbiotec) no Instituto de Ciência e Tecnologia da
Universidade Federal de São Paulo, Campus São José dos Campos (ICT-UNIFESP).
O IntegraBiotec abordará temas abrangentes em biotecnologia, como Biotecnologia
Industrial, Bioinformática, Biotecnologia em Saúde e Biotecnologia Ambiental por meio
de palestras, mesas temáticas e minicursos. Além disso, o evento apresentará algumas das
linhas de pesquisas desenvolvidas no ICT-UNIFESP e proporcionará atividades teóricas e
práticas para os alunos da UNIFESP e de outras instituições. O Simpósio é uma novidade
lançada este ano que oferece oportunidade para que os estudantes apresentem suas
pesquisas desenvolvidas. Serão realizadas sessões e troca de saberes através da
apresentação de trabalhos nas diferentes áreas da Biotecnologia, na categoria de Iniciação
Científica e Pós-graduação.

2. INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE TRABALHOS
O período de inscrições para submissão dos trabalhos para o I Simpósio acontecerá entre
os dias 04/07/2022 e 17/08/2022, pela internet através de um formulário de inscrição. Para
acessá-lo, clique aqui. A inscrição só será concluída após o envio da parte escrita e do
vídeo via formulário.
Trabalhos que não se adequarem nas formatações serão desclassificados. Quaisquer
dúvidas entrar em contato via e-mail: integrabiotec@gmail.com.
Após a submissão, o trabalho passará pela nossa banca avaliadora e aqueles que forem
selecionados irão apresentar o trabalho no I Simpósio via Google Meet, com link a ser
encaminhado por e-mail. A inscrição como autor só será concluída após a inscrição via
SIEX, que ocorrerá entre os dias 01/09 e 15/09/2022.
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3. REQUISITOS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
3.1 Os candidatos devem estar desenvolvendo projetos nas respectivas áreas de interesse nos
seguintes níveis: graduação (iniciação científica) ou pós-graduação.
3.2 Os trabalhos serão selecionados nas respectivas áreas da Biotecnologia.
3.3 Durante a submissão do trabalho no formulário, é necessário aceitar o termo de autorização
de uso de imagem que consta no formulário.
3.4 As inscrições estão abertas para candidatos de todas as instituições de pesquisa e ensino.

4. FORMATAÇÃO
4.1 O resumo deve ser um texto corrido de no máximo 500 palavras (MODELO EM ANEXO 1)
4.2 O vídeo-pôster deve durar entre 5 e 7 minutos e a apresentação deve ser feita no template do
Simpósio. (MODELO EM ANEXO 2)
4.3 Tanto o resumo quanto o vídeo-pôster deverão ser submetidos no formulário até o dia
17/08/2022. Para acessar o formulário, clique aqui.
4.4 O vídeo-pôster deve ser salvo no Google drive e o link de acesso deve ser compartilhado no
formulário com acesso liberado para qualquer pessoa com o link. Para ver o passo a passo, clique
aqui.
4.5 A divulgação dos trabalhos será feita através do site do evento (www.integrabiotec.com) e o
YouTube da LiNABiotec SJC.

5. SELEÇÃO E APRESENTAÇÃO
Os trabalhos enviados serão submetidos à banca avaliadora, a qual selecionará 10 trabalhos (5 da
modalidade Iniciação Científica e 5 da modalidade Pós-graduação), para que esses participem
das sessões de debate que ocorrerão no evento.
5.1 A banca avaliadora será composta por professores associados ao curso de Biotecnologia
UNIFESP.
5.2 Os trabalhos serão avaliados pelo resumo e vídeo-pôster nos quesitos: inovação e relevância;
clareza e coerência.
5.3 Os debates serão conduzidos por um mediador da comissão organizadora e, também, por
professores da Biotecnologia - UNIFESP. As sessões serão abertas ao público pelo Google Meet
e é obrigatória a presença dos cinco selecionados.
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A dinâmica de apresentação incluirá uma apresentação geral dos trabalhos, incluindo
perguntas, (10 a 15 minutos) pelos mediadores, seguida de sessão de debates entre os
autores (45 a 60 minutos) e tempo para perguntas da plateia (15 a 30 minutos).

6. CERTIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO
Todos os participantes, autores e ouvintes, devem se inscrever no SIEX para terem acesso
ao certificado de participação no evento. Para os autores de trabalhos selecionados para a
fase seguinte, esses terão acesso ainda a um certificado de participação.

7. CRONOGRAMA
DATA

ETAPA

04/07 até 17/08

Inscrição e submissão dos trabalhos acadêmicos

até 19/08

Confirmação da inscrição

01/09 até 15/09

Inscrição para participantes e ouvintes do evento.
*A inscrição como ouvinte pode ser feita em ambas modalidades.

até 15/09

Divulgação dos selecionados para apresentação.

01/10 até 07/10

Informações sobre as apresentações do I Simpósio
IntegraBiotec

17/10 até 20/10

Período de realização do evento

até 20/11

Envio dos certificados de participação e premiação
*prazos sujeitos a alterações
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8. ANEXOS
→ ANEXO 1 - TUTORIAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHO
Para visualizar o tutorial de submissão de trabalho e um exemplo de resumo, clique aqui.
→ ANEXO 2 - MODELO TEMPLATE PARA VÍDEO-PÔSTER
O vídeo-pôster da apresentação deve ser enviado com o template do Simpósio de fundo.
Para baixar o modelo, clique aqui e edite no Google Slides ou baixe em PowerPoint.

