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Interessados (as) por gentileza LER ATENTAMENTE O DOCUMENTO 

Edital para Voluntários 

A comissão da VI Conferência e XI Simpósio de Psicobiologia da UFRN convida 

a se inscreverem os alunos interessados em auxiliarem na realização do evento na 

condição de EMPREENDEDOR. O evento será realizado entre os dias 26 a 29 de 

novembro 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 de graduação, pós-

graduação e à comunidade a pesquisa científica realizada no Departamento de Fisiologia 

e Comportamento da UFRN, além de outras pesquisas realizadas nas áreas de estudo 

referentes ao programa, através de uma perspectiva investigativa de tópicos relevantes 

das neurociências e do estudo do comportamento animal. Assim sendo, contamos com a 

colaboração de todos os interessados com o intuito de construir uma universidade mais 

dialógica, viva e profícua.  

  

Atenciosamente, 

  

Comissão Organizadora da VI Conferência e XI Simpósio de Psicobiologia 

  

  

ORIENTAÇÕES GERAIS 

  

• Serão disponibilizados mesas e cadeiras para cada artista expor e vender seus 

produtos. 

• Serão abertas 5 vagas para lojinhas. 

• Não será permitida a venda de comidas e/ou bebidas.  

• As pessoas interessadas devem se inscrever até dia 15 DE OUTUBRO DE 2019; 

• Os (as) candidatos (as) devem enviar um e-mail com o título “EDITAL DE 

EMPREENDEDOR 2019” para o endereço de e-mail: simpsicobio@gmail.com 

O e-mail deverá conter, em anexo: 

• Fotos de seu empreendimento/produtos 
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• Ficha de inscrição (ANEXO I) – Disponibilizada no final desse 

documento. 

• Os empreendedores serão selecionados a partir de: 

• Criatividade dos produtos; 

• Associação dos produtos com o tema do evento; 

• Qualidade; 

• Capacidade do tipo do empreendimento se encaixar no espaço disponível; 

• Todas as submissões devem ser de produtos artesanais e manufaturados; 

• Não serão aceitos trabalhos industrializados e/ou de revenda. 

• É de responsabilidade do simpósio prover: 

• Espaço para exposição e venda dos produtos; 

• Mesas e cadeiras no espaço; 

• Energia elétrica. 

• O empreendedor deve trazer: 

• Produtos para venda/exposição; 

• Espaços para acondicionamento dos produtos. 
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     ANEXO I 

     

FICHA DE INSCRIÇÃO – EMPREENDEDOR  

 

Nome completo: 

CPF:  

Nome do negócio: 

Produto que produz: 

Telefone para contato: 

 

 


