
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia

 

EDITAL
Nº 17/2019-CENARGEN/SIPT

 

O Chefe Geral da Unidade Recursos Genéticos e Biotecnologia, da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que se
realizará, em data, local e horário conforme disposto em instruções deste Edital, o CURSO
PRODUÇÃO E CONSERVAÇÃO IN VITRO DE PLANTAS, com o objetivo de atualizar
estudantes de pós-graduação da Universidade de Brasília e da Universidade Federal do Acre, 
de acordo com o convênio entre a Embrapa e a Fundação Universidade de Brasília e a
Universidade do Acre.

1. Das Disposições Preliminares

1.1. Com o objetivo de capacitar profissionais e estudantes de graduação e pós-graduação em
aspectos teóricos e práticos sobre a produção e conservação de plantas in vitro.

1.2. Este curso destina-se a capacitar estudantes de pós-graduação da Universidade de Brasília
e da Universidade do Acre.

1.3. A organização do curso se utiliza dos meios eletrônicos de comunicação social e de
contatos diretos para alcançar o público.

1.4. O preenchimento da ficha de inscrição e os dados fornecidos é responsabilidade do
participante.

1.5. O número de vagas oferecidas encontra-se dispostas neste edital.

1.6. O material a ser disponibilizado aos alunos do curso é protegido por direito autoral, sedo
vedado a sua reprodução na forma da Lei n.º 9610/98.

1.7. Os cursos e/ou workshops disponibilizados, pela Embrapa, gratuitos ou pagos, disseminam
informações técnicas as quais esta Empresa fica impedida de repassar por questões de
segurança a quem não for devidamente habilitado pelo curso.

1.8. A coordenação administrativa no Setor de Implementação da Programação de
Transferência de Tecnologia, SIPT, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia poderá
ser acessada por meio do endereço eletrônico: cenargen.cursos@embrapa.br, para orientações.

1.9. A descrição sumária do conteúdo programático referente ao CURSO PRODUÇÃO E
CONSERVAÇÃO IN VITRO DE PLANTAS, encontra-se neste edital.

1.10. A língua oficial do curso será o português.

2. Da inscrição

2.1. Para se inscrever, o candidato deverá ler e aceitar as normas deste edital.
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2.2. Para este curso não será cobrada taxa de inscrição.

2.3. O processo de inscrição ocorrerá mediante o preenchimento do formulário no link:
https://www.embrapa.br/busca-de-eventos/-/evento/407881/producao-e-conservacao-in-vitro-de-
planta, até o dia 06 de setembro de 2019 ou até o preenchimento das vagas.

2.4. O preenchimento dos dados cadastrais, informados no ato da inscrição, é de
responsabilidade do candidato ou aluno.

2.5. A unidade executora não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não
recebida por motivos de ordens técnicas quaisquer.

2.6. O preenchimento incompleto da ficha de inscrição poderá desclassificar o candidato, a
critério da coordenação do curso.

2.6.1. A pessoa portadora de deficiência deverá comunicar à Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia, por meio do endereço eletrônico: cenargen.cursos@embrapa.br, a partir da
realização da inscrição, a necessidade de atendimento especial durante o período de execução
do evento.

2.6.2. Considera-se portador (a) de deficiência toda e qualquer pessoa que se enquadre nas
categorias discriminadas no artigo 4º, do Decreto de Lei Federal Nº 3.298, de 20 de dezembro
de 1999, alterado pelo do Decreto de Lei Federal Nº 5.296, de 02 de dezembro, de 2004.

3. Do Local e Data da Realização do Curso

3.1. O evento será realizado na Auditório do PBI e no Laboratório de Cultura de Tecidos e
Plantas, na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Parque Estação Biológica, Avenida
W5 Final, Asa Norte, Brasília- DF.

3.2. Período de realização do curso: 09/09/2019 a 20/09/2019.

4. Da Carga horária e o Número de Vagas do Curso

4.1. Este curso tem carga horária de 80h (quarenta) horas/aula para o módulo teórico e aulas
práticas. As aulas serão de 08h às 17h.

4.2. Vagas: 16 (dezesseis) vagas.

5. Do Conteúdo Programático 

5.1 Teóricas:  Introdução sobre técnicas de propagação in vitro de plantas; Propágulos
vegetativos: meristemas, ápices apicais, células, agregados celulares e embriões somáticos;
Condicionantes do crescimento de plantas: osmóticos, hormonais, químicos e físicos; Sementes
sintéticas; Crescimento mínimo; Criopreservação; Preparação de soluções estoque para
técnicas de criopreservação

5.2. Práticas:  Sementes sintéticas;  Crescimento mínimo; Criopreservação; Práticas sobre as
principais técnicas de criopreservação.

6. Da Avaliação

6.1. Ao final do evento os participantes inscritos poderão avaliar o evento, professores,
instrutores e monitores, por desempenho, mediante preenchimento de formulário previamente
disponibilizado pela equipe de suporte técnico do SIPT/CHTT-Embrapa Recurso Genéticos e
Biotecnologia.

Edital 17 (3052645)         SEI 21195.003451/2019-57 / pg. 2

https://www.embrapa.br/busca-de-eventos/-/evento/407881/producao-e-conservacao-in-vitro-de-planta


6.2. A entidade executora, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, resguarda-se no
direito da emissão do certificado de conclusão do evento apenas para os participantes do
evento que tenham obtido frequência mínima de 80% das aulas teóricas e práticas.

7. Das Disposições Finais

7.1. A apresentação no local e hora previstos em Edital, bem como a frequência do aluno,
candidato ou participante inscrito no evento é de responsabilidade dele próprio.

7.2. A inscrição obriga aos candidatos a todos os termos deste edital.

7.3. O aluno, candidato ou inscrito no evento se obriga a manter atualizados os dados
cadastrais.

7.4. A constatação, a qualquer tempo, de informação falsa na documentação correspondente,
faz nulo todo o procedimento em relação ao candidato, sem prejuízo das demais providências
cabíveis.

7.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Administrativa do SIPT/CHTT da
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.

 

 

Brasília, 03 de setembro de 2019.

 

      JOSÉ MANUEL CABRAL DE SOUZA DIAS
Chefe Geral

Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia

 

ANEXO I

 

1. Informações Técnicas Adicionais:

 

1.1. Coordenação: 

Dr.  Jonny E Scherwinski Pereira (Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia)

 

1.1.2. Equipe Técnica   

Dr. Frederico Henrique da Silva Costa

Dr.  Jonny E Scherwinski Pereira (Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia)
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Documento assinado eletronicamente por José Manuel Cabral de Sousa Dias, Chefe-Geral,
em 03/09/2019, às 13:53, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
3052645 e o código CRC 12B72E3B.

Referência: Proces s o nº 21195.003451/2019-57 SEI nº 3052645
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