
 
 

XXII Mostra Científica e Cultural 

CHAMADA PARA PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL 

 

A Comissão Organizadora da XXII Mostra Científica e Cultural Formação em saúde: um ato político 

em defesa da vida, da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, que acontecerá nos dias 21 e 22 

de outubro de 2022, comunica aos discentes que estão abertas as inscrições para a participação na 

Comissão Organizadora da XXII Mostra Científica e Cultural da Bahiana. 

 
Período de inscrição: de 2 de setembro a 20 de setembro de 2022. 

 
 

A – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Esta chamada responde ao compromisso de fortalecer e valorizar a participação discente na Mostra 

Científica e Cultural – MCC, maior evento científico e cultural da Bahiana. A MCC reúne diferentes 

segmentos da comunidade em torno de projetos, pesquisas e produções artísticas culturais, 

abordando temáticas que dialogam com a área da saúde humana de forma interdisciplinar e que 

buscam fortalecer a visão e a prática humanística, política e social na sociedade. Em 2022, a mostra 

acontecerá nos dias 21 e 22 de outubro de forma virtual. 

 

B – DO NÚMERO DE VAGAS 
 

a. A classificação para a convocação ocorrerá obedecendo à ordem cronológica de inscrição.  

Total de vagas: 25. 

 
C – DA INSCRIÇÃO 

C.1) REQUISITOS 

Para realizar a inscrição, as(os) estudantes devem: 

a. estar regularmente matriculados(as) em um dos cursos de graduação da Escola Bahiana de 

Medicina e Saúde Pública; 

b. ter disponibilidade para reuniões semanais on-line de no mínimo de 02 horas; 

c. ter disponibilidadeem período integral duranteo evento; 

d. estar devidamente inscrito na XXII Mostra Científica e Cultural Formação em saúde: um ato 

político em defesa da vida. 

e. ter disponibilidade para participar de oficina de acolhimento e graffiti dia 24 de setembro, 

das 8h30 às 12h30, presencial, na Bahiana Cabula. 



C.2) COMO SE INSCREVER PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO ESTUDANTIL 

a. realizar a inscrição solicitando o código e orientações por e-mail: extensao@bahiana.edu.br e 

anexaro comprovante de matrícula. 

 
 
 
 
 
 

 
D – ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES DA COMISSÃO ESTUDANTIL 

a. participação nas reuniões on-line de planejamento das ações de todas as subcomissões; 

b. divulgação do evento na comunidade acadêmica da Bahiana, interna e externa, inclusive 

utilizando redes sociais; 

c. prospecção de estudantes e docentes para participar das ações culturais do evento; 

d. disponibilidade para participar de gravações de vídeos e outras peças de comunicação 

referentes ao evento. 

 
 

 
E – DO CERTIFICADO 

A participação na Comissão Estudantil da XXII MCC será considerada como atividade complementar, 

certificada com carga horária de 30 horas. Será considerada efetivada a participação do estudante 

que: 

a. tiver registro de frequência nas reuniões semanais da Comissão Estudantil; 

b. cumprir carga horária para atividades de divulgação e produção da XXII MCC; 

c. participar ativamente das atividades designadas durante o evento. 
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