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REGULAMENTO
1. A leitura prévia deste regulamento é obrigatória para a inscrição na VIII Escola de Verão em
Toxicologia. Ao realizar a inscrição o aluno assume que está de acordo com todas as regras
estabelecidas neste regulamento;
2. Poderão se candidatar apenas os alunos regularmente matriculados em cursos de Graduação
ou recém-graduados (após julho de 2017), com formação em bacharel;
3. Durante o período de inscrição o candidato deverá:
3.1. Se inscrever na VIII Escola de Verão em Toxicologia no Sistema Apolo/USP (veja passo a
passo);
3.2. Encaminhar para o e-mail inscricoes.evtox@gmail.com a ficha de inscrição e as cópias dos
seguintes documentos: RG, CPF, passaporte (somente para candidatos estrangeiros), Histórico
Escolar com reprovação e Coeficiente de Rendimento, Comprovante de Matrícula ou
Certificado de conclusão, Carta de Interesse e Currículo Lattes atualizado em PDF. Somente
será aceito currículo convencional de candidatos estrangeiros. No assunto do e-mail colocar o
nome completo do candidato.
3.2.1. A carta de Interesse é um documento escrito pelo candidato e deve manifestar as razões
pelas quais gostaria de participar da Escola de Verão, ou seja, justificar seu interesse,
ressaltando sua participação em eventos relacionados à Toxicologia ou ter cursado disciplinas
afins. Deverão ser respondidas quatro questões: “Porque houve interesse pela toxicologia?; qual
foi/é seu contato com a área?; como começou o contato com a área da toxicologia?; quais são as
suas perspectivas futuras em relação à Toxicologia?”;
4. Os critérios a serem utilizados na seleção dos candidatos estão descritos abaixo:
4.1. Interesse do candidato, demonstrado através da Carta de Interesse;
4.2. Desempenho acadêmico, que será avaliado pela análise do Histórico Escolar e Currículo;
4.3. Participação em atividades de iniciação científica, monitorias, projetos de extensão e
estágios;
5. Os candidatos selecionados interessados, poderão submeter um resumo que será apresentado
na forma de pôster durante o evento. Os resumos serão avaliados pela comissão científica e
deverão ser enviados até 30 de novembro de 2018.
5.1. O resumo deverá conter no máximo 3000 caracteres incluindo os espaços, excluindo o
título, autores e filiação. O resumo não pode conter figuras e os agradecimentos são opcionais;
5.2. O resumo deverá ser dividido em: Introdução, objetivo(s), material e métodos, resultados,
discussão e conclusões, conforme o modelo em anexo;
5.3. NÃO serão aceitos resumos de revisão de literatura;
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5.4. Os resumos deverão ser enviados por e-mail com o assunto: RESUMO EVTOX e o nome
do aluno.
6. Estarão automaticamente EXCLUÍDOS da seleção os candidatos que não enviarem a
documentação completa dentro do prazo estabelecido;
7. Os alunos selecionados deverão confirmar o interesse em participar do evento conforme as
datas definidas no calendário disponível no Sistema Apolo, Facebook e site do evento. O não
cumprimento dessa norma implica na EXCLUSÃO automática da participação do aluno;
8. Não haverá taxa de matrícula. A VIII Escola de Verão em Toxicologia é um evento
GRATUITO;
9. A VIII Escola de Verão em Toxicologia não se responsabiliza pela acomodação, transporte e
alimentação dos alunos inscritos no evento;
10. O aluno terá sua participação comprovada por meio de listas de presença, que estarão
disponíveis em todas as palestras e cursos teórico-práticos. Os alunos que obtiverem no mínimo
85% de frequência nas atividades receberão certificados de participação;
11. Em caso de dúvida, contatar a comissão organizadora do evento por e-mail ou página no
Facebook.

