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1. Número de vagas e Critérios de Seleção 

Número de vagas: 60 

O período de inscrição: 18/10/2021 a 18/11/2021 

As inscrições serão realizadas no site: http://farmacounifesp.wixsite.com/cursodeferias 

No período de inscrição, deverá ser preenchido o Formulário de Inscrição (disponível 

no site) contendo todas as informações solicitadas, além do currículo lattes e o histórico 

acadêmico atualizado.  

Atenção:  

1. Só serão aceitas as inscrições realizadas entre os dias 18 de Outubro de 2021 e 18 de 

Novembro de 2021. Inscrições enviadas antes ou após esse período serão 

desconsideradas. 

2. Só serão aceitas as inscrições após preenchimento completo do formulário. Inscrições 

enviadas com preenchimento incompleto do formulário ou faltando documentos 

solicitados serão desconsideradas. 

3. As vagas são limitadas, portanto, a inscrição não garante que o aluno será 

selecionado para o curso; 

4. Os critérios de seleção definidos pela Comissão Organizadora são inquestionáveis. 

5. Para obter o certificado de participação do Curso, o aluno deverá 

ter frequência mínima de 75% e preencher completamente o formulário de avaliação 

contemplando sua experiência científica e pessoal, ao final do Curso. 

Para a inscrição: 

 Preencher o Formulário de Inscrição no site, e anexar o Histórico Escolar e o Currículo 

Lattes; 

 Nomear os documentos de acordo com o nome do candidato seguido do tipo de 

documento, exemplo: “Candidato X – Histórico Escolar.pdf” e “Candidato X – 

Currículo Lattes.pdf”. 

2) Público-alvo e requisitos 

O Curso será oferecido para estudantes ou recém-formados das áreas da 

Saúde, Ciências Biomédicas e Biológicas com interesse em pesquisa básica na área de 

Farmacologia, desde que tenham cursado a disciplina de Fisiologia. 

Apenas serão selecionados candidatos que atenderem a todos os três requisitos abaixo: 

 Ser aluno de graduação ou recém-formado (há no máximo 2 anos); 

 Já ter cursado a disciplina de Fisiologia; 

 Ainda não ter ingressado na pós-graduação Stricto Sensu (mestrado ou doutorado). 

Podem se inscrever estudantes provenientes de Universidades públicas e/ou privadas de 

todo o território nacional e internacional que se enquadrarem nos critérios de admissão. Caso 



 

as vagas não sejam preenchidas por quaisquer motivos, a distribuição das mesmas poderá ser 

alterada a critério da Comissão Organizadora. 

OBSERVAÇÃO 

– A inscrição não garante que o aluno será selecionado para o curso. 

– Os critérios de seleção definidos pela Comissão Organizadora são 

inquestionáveis. 

– Não solicitamos o comparecimento presencial com nenhum tipo de 

documentação, caso selecionado, entraremos em contato através do e-mail. 

 

Cronograma 
 

18/10/2021 a 18/11/2021 Período de Inscrição 

28/11/2021 Divulgação da 1ª Chamada da Lista de Selecionados 

29/11/2021 a 03/12/2021 Confirmação de participação no Curso pelos alunos 
selecionados 

06/12/2021 Divulgação da 2ª Chamada da Lista de Selecionados 

06/12/2021 a 10/12/2021 Confirmação de participação no Curso pelos alunos 
selecionados 
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