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Edital 03/2021 do Programa de Pós-Graduação em Biologia Funcional e 

Molecular do Instituto de Biologia da UNICAMP 

 

Seleção Interna de Estudantes para realização do curso “Biostartup 

Academy”  

 

Com o intuito de estimular a formação dos(as) alunos(as)  do Programa de Po s-

Graduaça o em Biologia Funcional e Molecular (PPG-BFM) nos temas inovaça o, 

empreendedorismo e desenvolvimento, a Comissão do PPG-BFM  divulga o 

presente Edital de seleção para realização do curso “Biostartup Academy”, a ser 

ministrado pela Biominas Brasil. 

 

1. OBJETIVO 

Selecionar estudantes regularmente matriculados nos cursos do PPG-BFM, do 

Instituto de Biologia da UNICAMP, que tenham interesse em realizar o curso 

“Biostartup Academy”, a ser ministrado pela Biominas Brasil, com financiamento 

integral pelo PPG-BFM. 

 

2. SOBRE O CURSO 

O “Biostartup Academy” e  um curso completo desenvolvido pela Biominas Brasil 

e tem como objetivo levar o conhecimento empreendedor para estudantes que 

atuam nas a reas de ciências da vida. O curso foi desenvolvido a partir de uma 

metodologia original da Biominas para pre -aceleraça o de startups. Mais 

informaço es sobre a ementa do curso podem ser conferidas AQUI. 

 

3. NÚMERO DE ESTUDANTES SELECIONADOS 

Sera o selecionados 15 (quinze) estudantes regularmente matriculados nos cursos 

(Mestrado ou Doutorado) do PPG-BFM, IB-UNICAMP. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1ACyPF59s28-ohFdUtegoF4IQFcLD6ny6/view?usp=sharing
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4. FINANCIAMENTO 

O PPG-BFM apoiará financeiramente os estudantes selecionados, custeando 

integralmente o valor do curso na forma de reembolso. 

4.1. Nesta parceria o valor do curso “Biostartup Academy” será de R$ 387,00 

(trezentos e oitenta e sete reais). 

4.2. Os estudantes selecionados deverão inserir a solicitação no sistema 

Financeiro Pós, especificando “Reembolso de taxa de Inscrição – Edital 03/2021”. 

 

5. REQUISITOS 

5.1. Estar regularmente matriculado nos cursos do PPG-BFM, do Instituto de 

Biologia da UNICAMP. 

5.2. Desenvolver as atividades propostas no treinamento e comprometer-se a 

fazer bom uso do recurso investido. 

5.3. Concluir o curso e apresentar certificado emitido pela Biominas Brasil até a 

data prevista no cronograma (ITEM 9 do presente Edital). 

 

6. INSCRIÇÃO 

Os interessados devera o inscrever-se por meio deste FORMULÁRIO DE 

INSCRIÇÃO.   

 

7. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

7.1. Preencher o Formula rio de Inscriça o. 

7.2. Curri culo indicando as atividades de pesquisa ja  desenvolvidas e outras 

atividades acadêmicas. 

7.3. Co pia do histo rico escolar atualizado. 

7.4. Carta de interesse/justificativa (no pro prio Formula rio de Inscriça o). 

7.5. Declaração de anuência do(a) orientador(a) (ANEXO 1). 

 

  

https://forms.gle/1mm7e8uAsTE5hfoP7
https://forms.gle/1mm7e8uAsTE5hfoP7
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8. JULGAMENTO E SELEÇÃO 

A ana lise dos processos de inscriça o sera  efetuada por uma Comissa o designada 

pela CPPG-BFM. 

Prioridades: 

- Qualidade do histórico escolar e acadêmico; 

- Justificativa apresentada no formulário; 

- Ana lise do curri culo. 

 

9. CRONOGRAMA 

AÇÃO DATA 

Divulgaça o do Edital 06/10/2021 

Inscriço es Até 19/10/2021 

Divulgaça o do resultado 19/11/2021 

Ini cio do curso Dezembro de 2021 

Entrega do Certificado ao PPG-BFM Até Fevereiro de 2022 

 

9.1. O PPG-BFM na o se responsabiliza por qualquer problema na submissa o das 

propostas motivada por eventuais falhas de conexo es com a internet, falta de 

energia ele trica, congestionamento das linhas de comunicaça o, bem como outros 

fatores de ordem te cnica que impossibilitem o envio da inscriça o. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. O presente Edital podera  ser revogado ou anulado a qualquer tempo, no todo 

ou em parte, por decisa o da Comissa o do PPG-BFM, sem que isso implique direito 

à indenizaça o ou reclamaça o de qualquer natureza.  
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ANEXO I 

 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 

 

Declaro para fins de seleça o e participaça o no Curso “Biostartup Academy” que 

(nome d(a) candidato(a) ) _____________________________________________, estudante do 

curso de Po s- graduaça o em Biologia Funcional e Molecular, matri cula __________, 

realiza atividades de pesquisa sob minha orientaça o e que estou ciente de sua 

inscrição no referido Edital. 

 

Nome e assinatura do orientador: _________________________ 

 

 

 

 


