XX Mostra Científica e Cultural
EDITAL MCC – COMISSÃO ESTUDANTIL
A Comissão Organizadora da XX Mostra Científica e Cultural, da Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública, comunica aos discentes interessados que, no período de 5 a 9 de outubro de 2020, até as 17h,
horário de Brasília, estarão abertas as inscrições para participação na Comissão Estudantil da XX
Mostra Científica e Cultural da Bahiana.

A – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A Comissão Estudantil tem como objetivo fortalecer e valorizar a participação discente na Mostra
Científica e Cultural (MCC), o maior evento científico e cultural da Bahiana. A MCC reúne a comunidade
acadêmica em torno de projetos, pesquisas e produções artísticas culturais, abordando temáticas que
dialogam com a área da saúde humana e promovendo uma interação interdisciplinar e afetiva, que
fortalece a visão e a prática humanística da comunidade. Em 2020, a mostra acontecerá nos dias 20 e
21 de novembro, de forma virtual.

B – DO NÚMERO DE VAGAS
São oferecidas 14 (quatorze) vagas, distribuídas, prioritariamente, duas (2) para Biomedicina, duas (2)
para Educação Física, duas (2) para Enfermagem, duas (2) para Fisioterapia, duas (2) para Medicina,
duas (2) para Odontologia e duas (2) para Psicologia.

As vagas remanescentes poderão ser oferecidas para os(as) candidatos(as), conforme ordem de
classificação.

C – DA INSCRIÇÃO
C.1) REQUISITOS
Para realizar a inscrição, as(os) estudantes devem atender às seguintes condições:
a. estar regularmente matriculado(a) em um dos cursos da Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública;
b. estar inscrito(a) na XX Mostra Científica e Cultural;
c. ter disponibilidade para reuniões semanais on-line de, no mínimo, 30 minutos;
d. ter disponibilidade para dedicar, pelo menos, uma hora semanal para os trabalhos da
Comissão Estudantil.

C.2) DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
No ato da inscrição, o (a) candidato (a) deve apresentar:
a. comprovante de matrícula;
b. ficha de inscrição para participação na Comissão Estudantil devidamente preenchida.
As(os) interessada(os) em participar devem encaminhar a documentação e a ficha de inscrição
devidamente preenchida para o e-mail mcc-comissaoestudantil@bahiana.edu.br.

C.3) ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES DA COMISSÃO ESTUDANTIL
a. participação nas reuniões on-line de planejamento das ações;
b. divulgação do evento na comunidade acadêmica da Bahiana, utilizando redes sociais;
c. prospecção de discentes e docentes para participação nas ações culturais.

D – DA CLASSIFICAÇÃO
a. A classificação para convocação ocorrerá obedecendo à ordem cronológica de inscrição e à
disponibilidade de vagas por curso de graduação.
b. a lista contendo o nome dos convocados para participar da Comissão Estudantil será divulgada
no dia 13/10/2020, no site da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(https://www.bahiana.edu.br/).

E – DO PERFIL DO(A) CANDIDATO(A):
O(A) candidato(a) deve ter:
a. disponibilidade de tempo para participar do planejamento, da execução e avaliação do evento;
b. iniciativa e capacidade de cooperação para o trabalho em equipe;
c. capacidade de comunicação e escuta;
d. respeito às diferenças individuais e coletivas.

F – DO CERTIFICADO
A participação na Comissão Estudantil da XX MCC será considerada como atividade complementar,
certificada, com carga horária de 20 horas. Será efetivada a participação do estudante que:
a. estiver regularmente inscrito na XX Mostra Científica e Cultural;
b. tiver registro de frequência nas reuniões semanais da Comissão Estudantil;
c. cumprir carga horária para atividades de divulgação e produção da XX MCC.

