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Edital 01/2021 - Mostra Virtual “A Biologia na Pandemia” 
 

Chamada de projetos de pesquisa para a Mostra Virtual  
“A Biologia na Pandemia” 

 
1. Estão abertas, de 1º a 18 e julho de 2021, as inscrições de projetos de pesquisa 

realizados nos anos de 2020 e 2021, para a realização da Mostra Virtual “A Biologia na 
Pandemia” promovida pelo Museu Zoobotânico Augusto Ruschi (Muzar/ICB/UPF) e os 
Cursos de Ciências Biológicas da Universidade de Passo Fundo. 
 

2. A Mostra Virtual “A Biologia na Pandemia” tem como objetivo valorizar o trabalho de 
pesquisa realizado pelos Cursos de Ciências Biológicas Licenciatura e Bacharelado 
durante a Pandemia Covid-19, oportunizando a divulgação dessa produção científica para 
a comunidade, através das redes sociais. 
  

3. Serão aceitos projetos de pesquisa de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) dos 
cursos de Ciências Biológicas Bacharelado e Licenciatura da UPF, realizados em 2020 e 
2021.  
 

4. Os interessados em participar da mostra deverão realizar a inscrição pelo link 
https://forms.gle/CqA1kjrww5dLvypr8 e enviar para o e-mail muzar@upf.br a autorização 
do uso da imagem, preenchida e assinada, em PDF ou digitalizada. Para acessar a 

autorização clique 
https://drive.google.com/file/d/1Tq9mP4JaXMNmb1CSYjF_gTZZZLuxwqOn/view?usp=sharing.                                                                                                                    
 

5. A confirmação da inscrição será realizada pelo e-mail informado no formulário, após 
checagem do recebimento da inscrição e autorização. Caso o autor não receba essa 
mensagem de confirmação, deverá entrar em contato pelo telefone 54 3316 8316. 
 

6. Todos os projetos de pesquisa serão divulgados na Mostra Virtual “A Biologia na 
Pandemia”, através das redes sociais do Muzar/ICB/UPF - Facebook.com/muzaricbupf e 
do Instagram.com/muzaricbupf. 
 

7. Não há taxa de inscrição para participar da mostra e os inscritos receberão atestado de 
participação. 
 

8. Cronograma: 
Período de inscrições: 1º a 18 e julho de 2021 
Realização da Mostra Virtual: 1º de agosto a 30 de setembro de 2021. 
 

https://forms.gle/CqA1kjrww5dLvypr8
mailto:muzar@upf.br
https://drive.google.com/file/d/1Tq9mP4JaXMNmb1CSYjF_gTZZZLuxwqOn/view?usp=sharing

