
 
Estudantes Sócios da ECOTOX Brasil no SETAC Latin America 
14th Biennial Meeting – Valdívia - Chile 

 
 

A Sociedade Brasileira de Ecotoxicologia (ECOTOX Brasil) e a SETAC 
LA entendem a importância da participação do jovem pesquisador em 
eventos na área de Ecotoxicologia. Neste sentido, a ECOTOX Brasil 
com apoio da SETAC LA realizará seleção de estudantes, em qualquer 
nível de formação (graduação, mestrado e doutorado), que receberão 
auxílio financeiro para participação  no SETAC Latin America 14th 
Biennial Meeting, a ser realizado de 26 a 29 de setembro de 2021 em 
Valdívia, Chile. 

1. CANDIDATOS 
1.1 Poderão se candidatar ao auxílio estudantes sócios da Ecotox-
Brasil, em dia com as anuidades de 2020 ou 2021, com resumos 
submetidos e aprovados para apresentação no referido evento.  
 

2. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
O recurso no valor total de R$ 10.000,00, será disponibilizado aos 
selecionados na forma de ressarcimento, após comprovação de 
participação no evento e apresentação de trabalho, por meio de envio 
de certificado. Os alunos selecionados por este edital cuja a 
participação seja no formato remoto receberá o equivalente à inscrição 
do evento, enquanto os alunos selecionados que optarem pelo formato 
de participação presencial receberão, através de ressarcimento, um 
valor de R$ 2.000,00. 
 

3. INSCRIÇÃO 
 

3.1 Para aplicar a seleção deste Edital envie e-mail 
para secretaria@ecotoxbrasil.org.br com a seguinte documentação 
anexada: 
 

3.1.1 Comprovante de matrícula atestando que o(a) candidato(a) é 
estudante regular em 2021; 

3.1.2 Carta de encaminhamento da candidatura, assinada pelo(a) 
candidato(a) e pelo(a) orientador(a), contendo título do resumo 
submetido e aceito para apresentação, bem como a 
modalidade de participação no evento (remota ou 
presencialmente); 
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3.1.3 Resumo submetido ao evento e comprovante de aceite do 

trabalho. 
 

4. CRONOGRAMA: 
Envio da candidatura Até 30 de maio de 2021 

Avaliação dos pedidos Até 30 de junho de 2021 

Divulgação dos candidatos 
aprovados 

05 de julho de 2021 

Comprovação, por parte dos 
candidatos aprovados, de 
participação e apresentação de 
trabalho no evento 

Até 27 de outubro de 2021 

Transferência do recurso para os 
candidatos aprovados 

Até 02 de novembro de 2021 

 

5. SELEÇÃO E JULGAMENTO  
 

5.1 As propostas encaminhadas serão avaliadas por uma 
comissão julgadora formada por sócios profissionais ativos 
com anuidade em dia. 

5.2 Em caso de maior número de propostas encaminhadas do que 
os recursos disponíveis, a comissão julgadora estabelecerá 
critérios para classificação dos candidatos. Entre os critérios 
para classificação estão: orientador ser membro da ECOTOX 
– Brasil, número de coautores membros da ECOTOX – Brasil, 
número de resumos enviados, entre outros.  

 
6. OBRIGAÇÕES: 

 
6.1 Os candidatos aprovados comprometem-se a: 
6.1.1 Participar efetivamente do evento e apresentar o trabalho 
aprovado; 
6.1.2 Divulgar o apoio da Sociedade Brasileira de Ecotoxicologia – 
ECOTOX Brasil à sua participação no evento, através da inserção do 
logotipo da ECOTOX Brasil no seu trabalho e nome da Sociedade nos 
agradecimentos 
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