
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO I 

CONGRESSO BRASILEIRO DE QUÍMICA DOS PRODUTOS NATURAIS 

 

1. Introdução e justificativa 

Percebe-se que no âmbito mundial, com o aumento da procura pelo termo 

“natural” e a busca por novos estilos de vida, um dos assuntos mais discutidos e 

procurados é a área dos “produtos naturais”. Porém ainda existe muitos estigmas e 

desinformação a ele associados. Diante disto é necessário promover a discussão entre: 

Pesquisadores, estudantes e profissionais da área, a fim de fomentar o assunto e buscar 

formas de eliminar a desinformação. 

O I Congresso Brasileiro de Química dos Produtos Naturais – (CBQNAT), que 

acontecerá nos dias 26 e 27 de Janeiro de 2023, será um evento que trará discussões da 

área de química dos produtos naturais, abordando a temática “a definir”. Também 

incentivará a troca de experiências entre discentes, docentes e empresários, promovendo 

o desenvolvimento científico e tecnológico na área de química dos produtos naturais. 

O I CBQNAT disponibilizará em sua programação palestras, mesas redondas, 

apresentações e publicação de trabalhos científicos.  

Dentre as oportunidades que o  I Congresso Brasileiro de Química dos Produtos 

Naturais oferece aos congressistas, destacam-se: a interação entre especialistas, 

instituições de pesquisa, empresários e empreendedores dos mais diversos setores da área. 

Isto garante que o conhecimento seja compartilhado em todos os aspectos. 

Este evento será promovido pela a Agron Science! 

2. Objetivo do edital 

 Este edital tem como objetivo selecionar membros da comunidade científica 

para atuarem no corpo de organizadores do I Congresso Brasileiro de Química dos 

Produtos Naturais, a ocorrer, possivelmente em 26 e 27 de janeiro de 2023. 

3. Funções e ocupações da comissão 

Coordenação Geral: responsável pelo planejamento e coordenação geral 

do evento e por gerenciar as atividades necessárias para a sua realização. Será 

também responsável pela elaboração da Programação Final do Seminário.  

Coordenação de Divulgação/Comunicação: responsável por convidar 

membros externos, divulgar o seminário 

Coordenação Acadêmica: formado por pesquisadores da área de química 

dos produtos naturais. Serão responsáveis por pensar o tema e objetivo geral de 



cada palestra, mesas, conferências, minicursos, etc. que poderão ocorrer no 

período do congresso.  

Comitê científico: Serão responsáveis por avaliar os trabalhos 

submetidos, distribuindo-os nas diferentes áreas. 

4. Dos benefícios acadêmicos: 

Será emitido um certificado de organização de evento e cada organizador 

poderá participar do evento sem qualquer custo.  

5. Do envio das candidaturas: 

As candidaturas devem ser enviadas por meio do formulário no site até 

o dia 30/05/2022. 

 


