
 

 

Chamada Pública 06/2019 

 

Minicursos 

 

Prezados colegas 

 

A Comissão Organizadora do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia, evento a ser realizado entre 

os dias 02 e 06 de março de 2020 em Águas de Lindoia, São Paulo, convida os sócios da Sociedade 

Brasileira de Zoologia, docentes, pesquisadores e dirigentes não-sócios das Instituições de Ensino 

Superior e Institutos de Pesquisa e demais colegas para apresentar as propostas de minicursos 

nos termos aqui estabelecidos.  

 

1. Objetivo 

 

Promover a instrução e capacitação de interessados em Zoologia, áreas afins e transversais, em cursos 

de curta duração durante do CBZOO. 

 

2. Minicurso 

 

Descrição 

O minicurso consiste em uma série estruturada de conteúdos e/ou atividades, organizado por 

um professor ou profissional qualificado, que tem por objetivo instruir e capacitar o discente em 

algum tema ou habilidade específica. 

 

a. Estrutura física disponível 

i. Sala de aula com capacidade para até 50 ou 100 pessoas. 

ii. Sala de aula adaptada para até 50 computadores. 

iii. Laboratório com 30 microscópios. 

iv. Laboratório com 30 estereomicroscópios. 

v. Laboratório com 10 microscópios e 10 estereomicroscópios. 

 

b. Duração 

O minicurso deverá ter a carga-horária entre 6 e 16 horas. Os minicursos com mais de 8  

horas poderão ser ministrados em dois dias. 



 
 

c. Data, horário e local 

Os minicursos ocorrerão nos dias 01 (domingo) e 02 (segunda-feira) de março de 2020 das 8h às 

18h nas dependências do hotel Monte Real Resort, em Águas de Lindoia, SP. 

 

3. Recursos oferecidos ao ministrante 

a) Inscrição no congresso. 

b) Estadia no hotel do congresso (2 diárias para minicursos de 6 à 8 horas e 3 diárias para 

minicursos de 12 à 16 horas). 

c) Vale refeição no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de minicurso. 

 

4. Apresentação de propostas 

A proposta deverá ser enviada pelo responsável do minicurso para o endereço 

(comissaocientifica.cbz2020@gmail.com). 

 

5. Seleção das propostas 

A proposta será avaliada pela comissão científica que estabelecerá os critérios de seleção, 

considerando os seguintes pontos: 

a) Relação com a Zoologia e áreas afins. 

b) Nível de autoridade científica do ministrante. 

c) Viabilidade de execução. 

d) Previsão de interesse por parte do público participante do Congresso. 

 

 

6. Cronograma 

 

Submissão da proposta de Minicurso Até 23 de junho de 2019 

Avaliação das propostas pela comissão científica 24 de junho a 07 de julho de 

2019 

Comunicação do resultado preliminar Até 09 de julho de 2019 

Confirmação da realização do minicurso pelo ministrante Até 31 de julho de 2019 

Comunicação do resultado final 05 de agosto de 2019 

 

 

7. Disposição final 

Apenas um conjunto de recursos, sumarizado item 3, será ofertado por minicurso, mesmo que 

ele seja ofertado por mais de um ministrante. 



 
 

Visite sempre o sítio eletrônico do XXXIII CBZ (www.cbzoo.com.br), facebook 

(www.facebook.com/cbzoo2020/) nosso Instagram (www.instagram.com/cbzoo2020/) e siga o 

CBZ 2020 no Twitter (twitter.com/cbzoo2020). 

 

São Paulo, 10 de abril de 2019 

 

Luís Fábio Silveira 

Presidente da Comissão Organizadora do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia 

 

Silvio Shigueo Nihei 

Presidente da Comissão Científica do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia 

 


