
 

V Conferência & X Simpósio de Psicobiologia da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte 

 
Interessados (as) por gentileza LER ATENTAMENTE O DOCUMENTO 

 Edital para participação de alunos de Iniciação Científica do Ensino médio  

A comissão da V Conferência e X Simpósio de Psicobiologia da UFRN convida a se inscreverem                
em nosso simpósio os alunos Bolsistas e voluntários de Iniciação Científica matriculados em             
escolas públicas. O evento será realizado de 5 a 8 de novembro de 2018 nas dependências do                 
Centro de Biociências e da Reitoria da UFRN, no município de Natal, RN.   

Este evento tem o objetivo de apresentar aos estudantes do ensino médio, graduação,             
pós-graduação e à comunidade a pesquisa científica realizada no Departamento de Fisiologia e             
Comportamento além de promover a ampla discussão sobre ciência e a sua importância. Assim              
sendo, contamos com a colaboração de todos os interessados com o intuito de construir uma               
ciência dialógica, acessível e profícua.  
  

Atenciosamente, 
  

Iara Beatriz Silva Ferré 
Adrielly Marcela de Castro do Nascimento 

Comissão organizadora da V Conferência e X Simpósio de Psicobiologia 
  

ORIENTAÇÕES GERAIS 
  

1. Serão selecionados um máximo de 5 alunos (5 resumos diferentes) que não pagarão             
inscrição, com base nos melhores resumos e na carta de indicação do professor             
orientador do projeto; 

2. Apenas um apresentador (primeiro autor ou coautor) de cada resumo enviado estará            
isento de pagar a taxa;  

3. Os demais alunos que se inscreverem neste edital e cumprirem as requisições exigidas             
(ser aluno de iniciação científica do ensino médio de escola pública) pagarão uma taxa              
simbólica de 15 reais; 

4. O pagamento dessa taxa só poderá ser feito via depósito em conta corrente             
(disponível no site do simpósio: simpsicobio.com.br); 

5. Cada aluno terá direito a participar do X Simpósio de Psicobiologia, com um minicurso              
de sua escolha (sem acesso a conferência), como participante do evento; 

6. Para ser elegível a gratuidade do evento ou a taxa simbólica é preciso ter vínculo com                
alguma escola pública (municipal, estadual) ou federal brasileira;  

Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia 
Centro de Biociências UFRN-Natal 

AV. SEM. SALGADO FILHO, 3000 – LAGOA NOVA – NATAL - RN - CEP 59078-970 
☎ (084) 3215-3409 – RAMAL 205  E-MAIL: simpsicobio@gmail.com 



 

7. Para alunos de outros estados que desejam participar, não haverá nenhum custeio por             
parte da comissão organizadora do X Simpósio de Psicobiologia além do que foi dito no               
item 3 deste edital; 

8. Para alunos de outros estados que desejam participar, se precisarem de alojamento            
durante os três dias do evento poderá se inscrever e concorrer no edital de alojamento               
disponível no site do simpósio (simpsicobio.com.br); 

9. Para ser elegível é preciso ser aluno bolsista ou voluntário de Iniciação Científica e ter               
um projeto em andamento ou já concluído para apresentar (em formato de banner) no              
X Simpósio de Psicobiologia; 

10. Os alunos devem submeter seus resumos e esses serão julgados pela comissão            
científica do simpósio, que escolherá os trabalhos que se enquadrem dentro do tema             
do simpósio; 

11. Os alunos dessa categoria não poderão apresentar o trabalho como apresentação oral; 

12. A responsabilidade com apresentação, criação, impressão e fixação do Banner será de            
total responsabilidade dos autores; 

13. Os trabalhos podem ser individuais ou em grupo; 

14. O apresentador do trabalho deve obrigatoriamente estar inscrito no simpósio;  

15. É necessário que exista, anexada à inscrição, uma carta de indicação do professor             
orientador do projeto; 

16. Após a inscrição o aluno deve enviar um documento que comprove seu vínculo com a               
instituição de ensino a qual ele faz parte e um documento que comprove que o mesmo                
é aluno de iniciação científica para o e-mail do simpósio (simpsicobio@gmail.com); 

17. A inscrição só será confirmada mediante ao envio de comprovante do vínculo de             
iniciação científica e mediante ao envio do comprovante de pagamento (para os que             
não receberam a gratuidade), esse pode ser feito após o resultado ser divulgado; 

18. A submissão de resumo deve ser feita no prazo estabelecido encontrado no site do              
simpósio (simpsicobio.com.br); 

19. O resumo submetido deve seguir as regras estabelecidas pela comissão para envio dos             
resumos disponíveis no site do simpósio (simpsicobio.com.br); 

20. As inscrições ocorrerão até o dia 30/09.  

Os interessados em participar devem acessar o link a seguir e preencher o formulário: 
 

Link para acesso: https://www.simpsicobio.com.br/inscreva-se 
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