
EDITAL DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE
MASTOZOOLOGIA & XI ENCONTRO BRASILEIRO PARA O ESTUDO DE

QUIRÓPTEROS

A Comissão Organizadora do XI Congresso Brasileiro de Mastozoologia e o XI Encontro Brasileiro
para o Estudo de Quirópteros tem a satisfação de realizar o XI CBMz, que acontecerá entre os
dias 17 a 21 de outubro de 2022. O Ceará é o nosso destino e não poderia haver outro melhor
para servir como marco do nosso reencontro. O evento será realizado em Fortaleza, à beira-mar,
sinalizando novos tempos.
No intuito de incentivar e oportunizar a participação de toda a nossa comunidade, o evento
oferece auxílio para inscrição.

1. Escopo do edital
 
1.1. O presente edital tem como viés a cessão de 15 bolsas de inscrição para o XI Congresso
Brasileiro de Mastozoologia e o XI Encontro Brasileiro para o Estudo de Quirópteros, para pessoas
que comprovem a falta de recursos financeiros para o mesmo;
1.2. Qualquer pessoa que tenha um trabalho/resumo submetido ou envie uma carta de intenção
de submissão (ANEXO II) poderá solicitar o auxílio;  
1.3. As solicitações deverão ser feitas em nome da pessoa que receberá a inscrição, sendo a bolsa
pessoal intransferível;
1.4. Os autores das solicitações inscritas assumem total responsabilidade em relação à veracidade

das informações enviadas, isentando os organizadores, apoiadores e patrocinadores do XI CBMz.

2. Inscrição e submissão 
 

2.1. Não haverá taxa de inscrição adicional para participação no Edital de Bolsas para o XI CBMz; 
2.2. O Edital é dividido em seis (06) categorias: Alunos de pós-graduação não sócio, Alunos de
pós-graduação sócio SBMz/SBEQ*, Alunos de graduação não sócio, Alunos de graduação sócio
SBMz/SBEQ*, Professor(a) de ensino público básico não sócios e Professor(a) de ensino público
básico sócio SBMz/SBEQ*;
*mediante apresentação de comprovante de pagamento do ano vigente.
2.3. Cada solicitante poderá submeter apenas uma solicitação; 
2.4. As fichas de inscrição deverão ser enviadas para o endereço de e-mail oi@cbmz.com.br até o
dia 14/07/2022; 
2.5 Os arquivos de comprovação deverão ser anexados no e-mail de solicitação em
formato JPG com tamanho mínimo de 2MB e máximo de 5MB. Entende-se como arquivos de
comprovação qualquer documento que comprove a falta de recursos financeiros:
Por exemplo: Autodeclaração de baixa renda, comprovação de fim de bolsa, comprovação de não
ter vínculo com nenhum projeto, etc.
2.6 O participante deverá enviar, junto com os comprovantes, uma ficha de inscrição assinada em
formato PDF com todos os campos preenchidos (ANEXO I) e uma carta de intenção de submissão
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ao evento (ANEXO II)*; 
2.7. Os arquivos a serem enviados devem ser nomeados com: "BOLSA AUXÍLIO - (Nome do
candidato solicitante) – ANEXO I” e "BOLSA AUXÍLIO - (Nome do candidato solicitante) – ANEXO
II”.

*O ANEXO II só é aplicável caso você ainda não tenha submetido seu resumo e tem a intenção de
submeter até o dia 10/05/2022.

3. Julgamento 
 
3.1. As solicitações serão analisadas por uma Comissão Externa que verificará o atendimento às
normas do regulamento e enviará o aceite para aquelas que serão contempladas a isenção da
inscrição para o XI Congresso Brasileiro de Mastozoologia e o XI Encontro Brasileiro para o Estudo
de Quirópteros; 
3.2. A Comissão Externa será formada por membros do Comitê de diversidade da SBMz;
3.3. Os solicitantes selecionados serão comunicados por e-mail até 31/07/2022;


