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Os estágios de treinamento serão realizados durante o período das férias 
acadêmicas de verão (15 de janeiro a 28 de fevereiro de 2019), em regime de tempo 
integral. A continuidade do trabalho iniciado durante o estágio inicial é aspecto 
importante do programa e deve ser estimulada após o retorno dos universitários às 
suas instituições de origem. 

Os recursos financeiros do Programa provêm de auxílio concedido pela Capes e 
Grupo Folha à Academia Brasileira de Ciências, na forma de uma bolsa no valor de 
R$ 4.480,00 e passagens de ida e volta entre as instituições de origem dos 
universitários e os laboratórios dos Acadêmicos. A Academia Brasileira de Ciências 
não providencia acomodação, transporte ou alimentação para os estagiários. 

Os recursos disponíveis para o programa permitem acolher até 32 (trinta e dois) 
universitários do país nos laboratórios participantes do Programa nas áreas de 
Ciências Biológicas, Biomédicas e da Saúde. 

O Programa é oferecido a estudantes de graduação matriculados em instituições de 
ensino superior do país, com exceção de Instituições com Sede nos Estados de 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A inscrição dos 
candidatos aos estágios deverá ser feita através do formulário eletrônico. Os alunos 
selecionados na edição de 2018 não poderão se inscrever na edição de 2019.  

As inscrições ocorreram de 26 de julho a 6 de setembro de 2018. A seleção foi feita 
por uma Comissão da Academia Brasileira de Ciências, e o resultado foi divulgado 
no site da ABC em 5 de outubro 

Ao final do estágio, cada estudante deverá enviar ao orientador um relatório 
circunstanciado (máximo de 3 laudas) de suas atividades durante o período de 
estágio, que será avaliado pelo orientador e enviado por ele à Academia Brasileira 
de Ciências. 

Os universitários que completarem o período de estágio, tiverem seus relatórios 
aprovados pelos respectivos orientadores e toda a documentação enviada 
corretamente receberão certificado emitido pela Academia Brasileira de Ciências. 



• LISTA DE ORIENTADORES/LABORATÓRIOS DISPONÍVEIS | CLIQUE AQUI 
• LISTA DE SELECIONADOS | CLIQUE AQUI 

#apleao 

Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail apleao@abc.org.br. 

 

http://www.abc.org.br/wp-content/uploads/2018/07/OPORTUNIDADES-2018-2.pdf
http://www.abc.org.br/wp-content/uploads/2018/10/listagem-dos-selecionados-_-apleao-2019.pdf
https://twitter.com/search?q=%23apleao
mailto:apleao@abc.org.br

