Edital de retificação 01.2021 da Mostra Científica online do Instituto Butantan Desafios da Saúde Pública no século XXI: Aspectos Biotecnológicos e Socioambientais
no Enfrentamento de Doenças
A Escola Superior do Instituto Butantan, criada pelo Decreto Estadual 64.029/2018, por meio de
sua Diretoria no uso de suas atribuições legais, declara a prorrogação das das inscrições para
seleção de trabalhos da 1a Mostra Científica online do Instituto Butantan - Desafios da Saúde
Pública no século XXI: Aspectos Biotecnológicos e Socioambientais no Enfrentamento de
Doenças.
É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos comunicados e devidas
informações referentes a este processo seletivo, que serão disponibilizados no site
http://mostracientifica.butantan.gov.br/.
Onde se lê:
Cronograma geral
Ações

prazos

Inscrição

15 de março a 25 de maio

email de aceite do trabalho

até 30 de maio

submissão da apresentação

02 a 15 de junho

divulgação dos trabalhos selecionados para premiação

17 de junho

interposição de recurso

17 e 18 de junho

divulgação dos resultados dos recursos

21 de junho

apresentação síncrona dos trabalhos

23 e 24 de junho

divulgação dos premiados

30 de junho

lista de selecionados(as) para Iniciação Científica Júnior (ICJ) 30 de junho
manifestação de interesse dos alunos(as) à ICJ

02 de julho a 09 de julho

divulgação de lista de espera para ICJ

12 de julho

entrega da documentação ICJ

12 de julho até 23 de julho

prazo para retirada das premiações

19 de julho a 25 de setembro

Leia-se:
Cronograma geral
Ações

prazos

Inscrição

25 de maio até 27 de agosto

email de aceite do trabalho

até 10 de setembro

submissão da apresentação

13 até 28 de setembro

divulgação dos trabalhos selecionados para premiação

7 de outubro

interposição de recurso

8 e 9 de outubro

divulgação dos resultados dos recursos

11 de outubro

apresentação síncrona dos trabalhos

18 e 19 de outubro

divulgação dos premiados

22 de outubro

lista de selecionados(as) para Iniciação Científica Júnior
(ICJ)

22 de outubro

manifestação de interesse dos alunos(as) à ICJ

22 até 29 de outubro

divulgação de lista de espera para ICJ

3 de novembro

entrega da documentação ICJ

25 de outubro até 12 de
novembro

prazo para retirada das premiações

7 de outubro até 10 de janeiro

Onde se lê:
A inscrição dos trabalhos: a inscrição dos trabalhos deverá ser realizada no período de 15 de
março, a partir das 10h, até 25 de maio de 2021 às 23h59 (horário de Brasília), pelo professor
orientador ou co-orientador do projeto, no site http://mostracientifica.butantan.gov.br/ ou
através do Link: https://forms.gle/Xa3ywTHu8oURBhXCA

Leia-se:
A inscrição dos trabalhos: a inscrição dos trabalhos deverá ser realizada no período de 15 de
março, a partir das 10h, até 27 de agosto de 2021 às 23h59 (horário de Brasília), pelo professor
orientador ou co-orientador do projeto, no site http://mostracientifica.butantan.gov.br/ ou
através do Link: https://forms.gle/Xa3ywTHu8oURBhXCA
Onde se lê:
Todos os 105 (cento e cinco) trabalhos inscritos deverão ser apresentados por meio do envio de
banner, pôster, podcast ou videogravação, a qual deverá ser enviada à equipe de organização
do evento no período de 02 a 15 de junho.
Leia-se:
Todos os 105 (cento e cinco) trabalhos inscritos deverão ser apresentados por meio do envio de
banner, pôster, podcast ou videogravação, a qual deverá ser enviada à equipe de organização
do evento no período de 13 até 28 de setembro.
Onde se lê
No dia 17 de junho será divulgada a lista dos 45 trabalhos selecionados para concorrer à
premiação da Mostra, segmentados conforme citado no item Número total de vagas e
distribuição. A interposição de recurso acerca do resultado poderá ser realizada nos dias 17 e
18 de junho, também por meio do site da Mostra, com a divulgação dos resultados dos recursos
apresentados no dia 21 de junho.
Leia-se:
No dia 7 de outubro será divulgada a lista dos 45 trabalhos selecionados para concorrer à
premiação da Mostra, segmentados conforme citado no item Número total de vagas e
distribuição. A interposição de recurso acerca do resultado poderá ser realizada nos dias 8 e 9
de outubro, também por meio do site da Mostra, com a divulgação dos resultados dos recursos
apresentados no dia 11 de outubro.
Onde se lê:
(...) da Mostra Científica virtual: os participantes cujos projetos concorrerão à premiação
deverão realizar uma apresentação online de seus trabalhos, de maneira síncrona, em uma sala
virtual que será criada para o evento, nos dias 23 e 24 de junho.
Leia-se:
(...) da 1a Mostra Científica virtual: os participantes cujos projetos concorrerão à premiação
deverão realizar uma apresentação online de seus trabalhos, de maneira síncrona, em uma sala
virtual que será criada para o evento, nos dias 18 e 19 de outubro.

Onde se lê:
O cronograma com as datas das apresentações será disponibilizado pela equipe da organização
do evento, bem como o link às salas de apresentação a partir do dia 17 de junho de 2021.
Leia-se:
O cronograma com as datas das apresentações será disponibilizado pela equipe da organização
do evento, bem como o link às salas de apresentação a partir do dia 11 de outubro de 2021.
Onde se lê:
Avaliação dos trabalhos: cada projeto será avaliado por 02 (dois) avaliadores, que irão se
identificar aos estudantes nos dias do evento online síncrono, 25 e 26 de junho de 2021.
Leia-se:
Avaliação dos trabalhos: cada projeto será avaliado por 02 (dois) avaliadores, que irão se
identificar aos estudantes nos dias do evento online síncrono, 18 e 19 de outubro de 2021.
Onde se lê:
Divulgação dos resultados: o resultado da classificação final será apresentado no site
http://mostracientifica.butantan.gov.br/ no dia 30 de junho de 2021, a partir das 10h.
Leia-se:
Divulgação dos resultados: o resultado da classificação final será apresentado no site
http://mostracientifica.butantan.gov.br/ no dia 22 de outubro de 2021, a partir das 10h.
Onde se lê:
Os prêmios deverão ser retirados mediante apresentação de documento de identificação com
foto pelos premiados na Escola Superior do Instituto Butantan, localizada na Av. da
Universidade, 200 - Butantã, São Paulo - SP, e estará disponível entre os dias 19 de julho até 25
de setembro.
Leia-se:
Os prêmios deverão ser retirados mediante apresentação de documento de identificação com
foto pelos premiados na Escola Superior do Instituto Butantan, localizada na Av. da
Universidade, 200 - Butantã, São Paulo - SP, e estará disponível entre os dias 7 de outubro até
10 de janeiro.

Onde se lê:
Os cinco estudantes selecionados para participação no programa de ICJ devem manifestar o
interesse de participação no período de 02 de julho a 09 de julho, em campo apropriado
disponibilizado no site da Mostra. Caso os alunos não cumpram esta etapa, será divulgada lista
de espera para as vagas remanescentes no dia 12 de julho, sendo novamente necessário que os
alunos listados nominalmente manifestem seu interesse por meio de campo disponibilizado no
site da Mostra.
Leia-se:
Os cinco estudantes selecionados para participação no programa de ICJ devem manifestar o
interesse de participação no período de 22 até 29 de outubro, em campo apropriado
disponibilizado no site da Mostra. Caso os alunos não cumpram esta etapa, será divulgada lista
de espera para as vagas remanescentes no dia 3 de novembro, sendo novamente necessário
que os alunos listados nominalmente manifestem seu interesse por meio de campo
disponibilizado no site da Mostra.
Mais informações: http://mostracientifica.butantan.gov.br/
E-mail: divulgação.esib@butantan.gov.br ou Telefone: (11) 2627 9545
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