
MANUAL DE INSCRIÇÃO DE ATIVIDADES
SNCT 2022 NA FIOCRUZ

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) promove eventos e atividades de

divulgação científica em todo o país, buscando dialogar com diferentes públicos sobre

ciência, saúde e tecnologia sempre com uma abordagem contextualizada e educativa.

Após dois anos de atividades on-line por conta da pandemia de COVID-19, a edição de

2022 marca o retorno da programação presencial da SNCT na Fiocruz! O evento acontecerá

entre os dias 17 a 21 de outubro, em todas unidades do país.

O tema escolhido para a SNCT 2022 é o “Bicentenário da Independência: 200 anos de
Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil”. A temática visa refletir sobre a importância da
construção de conhecimento para a soberania nacional. Ao mesmo tempo, a Fiocruz estará
celebrando os 150 anos do seu patrono, Oswaldo Cruz, comemorando o seu legado para a
pesquisa nacional e internacional.

Todos os trabalhadores e estudantes da instituição podem propor atividades para a SNCT
2022 na Fiocruz. O ideal é que as propostas sejam coletivas, mas também serão aceitas
propostas individuais.

CATEGORIAS DE ATIVIDADES

FORMATO DESCRIÇÃO Nº DE PARTICIPANTES

Feira de Ciência e

Tecnologia

Exposição sobre um tema com

apoio de recursos educativos.

Livre

Oficina Atividades interativas com

mediação.

Livre

Bate-papo Debate sobre um tema específico. 02 a 04 participantes e
01 mediador

Intervenção Artística Shows ou performances artísticas

diversas.

Livre

Ações Territoriais Atividades desenvolvidas fora dos

espaços da Fiocruz.

Livre



COMO INSCREVER MINHA ATIVIDADE

Para propor uma atividade, é necessário inscrevê-la na plataforma Even3. As inscrições da

SNCT 2022 serão feitas de acordo com o local de realização das atividades. Acesse o link

para se inscrever: https://www.even3.com.br/snct2022fiocruz/

No caso de atividades coletivas, basta que uma pessoa do grupo seja o proponente, ou seja,

o responsável pela submissão da atividade. Os colaboradores das atividades poderão se

inscrever posteriormente para receberem certificado de participação.

A submissão de atividades é individual. Caso o proponente deseje submeter mais de uma

atividade, será necessário realizar uma nova inscrição.

ADIANTANDO MINHA INSCRIÇÃO

A partir do início da inscrição, você terá o período de 1 (uma) hora finalizá-la.

Todas as atividades

❖ Dados pessoais do proponente: nome, contato, endereço, profissão, vínculo com a

Fiocruz etc;

❖ Título da atividade, resumo para divulgação no site, palavras-chave, unidades da

Fiocruz responsáveis e redes sociais do projeto (se houver);

❖ Termo de Autorização de Uso da Imagem e Voz dos participantes (pdf). Clique aqui

para baixar.

Somente as unidades do Rio de Janeiro

❖ Descrição e necessidades técnicas da atividade: material, quantidade de encontros,

limite de pessoas e acessibilidade;

❖ Nome e contato do responsável pelo diálogo com a produção do evento.

ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE

● Preencher corretamente todos os dados referentes à inscrição da atividade na

plataforma Even3;

https://www.even3.com.br/snct2022fiocruz/
https://drive.google.com/file/d/1_vhbh8xyd9tzfUwMdQHfRCqB4WzX7KtM/view?usp=sharing


● Acompanhar o recebimento dos e-mails da organização do evento e retornar quando

necessário;

● Comunicar à organização do evento sobre qualquer solicitação de alteração na

atividade;

● Usar o material de divulgação fornecido pela organização do evento para promover

sua atividade, protegendo a identidade visual da SNCT 2022 na Fiocruz:

● Assegurar a qualidade das atividades, informando a necessidade de qualquer

material específico no ato da inscrição.

Observações:

● Ao enviar e-mails, sempre informar o nome da atividade no título;

● Caso seja necessário o envio de mais de um e-mail referente à atividade, favor

priorizar o e-mail enviado anteriormente, de forma que as informações/solicitações

fiquem agrupadas em uma única conversa.

CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DATAS

Período de inscrição de atividades 10/08 a 05/09

Reunião preparatória para a SNCT 2022 29/08

Liberação do material de divulgação das atividades 01/09

Lançamento do site SNCT 2022 05/09

Divulgação da programação oficial 19/09

Inscrição de ouvintes 21/09 a 21/10

Reunião on-line de dúvidas 03/10

SNCT 2022 na Fiocruz 17/10 a 21/10

Formulário de avaliação dos proponentes 01/11 a 18/11

Inscrição dos colaboradores para envio de certificado 01/11 a 25/11

Em setembro serão realizadas duas oficinas on-line: Oficina de Linguagem Criativa e Oficina
de Divulgação nas Redes Sociais. As datas serão divulgadas em breve.



CERTIFICAÇÃO

Todos os integrantes da atividade receberão certificados como “Participantes da atividade”

emitidos e enviados pela Plataforma Even3 após a realização do evento. Para isso, todos

precisam estar devidamente inscritos na plataforma. A inscrição do proponente é efetivada

no ato da inscrição da atividade.

DÚVIDAS?

Envie um e-mail para snct@fiocruz.br

mailto:snct@fiocruz.br

