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Nota oficial
O Health Business Summit OnCampus – UFAM, evento satélite e sede da Região

Norte do concurso cultural “Tirando do papel ideias que salvam vidas”, por meio desta nota,

torna públicas particularidades do HBS OnCampus – UFAM, conforme rege o edital oficial publicado

em 18 de junho de 2021.

Edital e inscrição
Acessos disponíveis em: https://www.healthbusinesssummit.com/.

HBS OnCampus – UFAM, Competição Local
Após a etapa de capacitações e desenvolvimento das propostas empreendedoras em

saúde, as equipes formadas apresentarão suas ideias nos dias 09 e 10 de outubro de 2021, em

modelo de apresentações on-line ou presencial.

Universidade sede

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) é a instituição sede do evento

satélite OnCampus que reunirá participantes dos estados da Região Norte – Acre, Amapá,

Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Ratifica-se: conforme preconiza o edital do concurso cultural, as equipes formadas

deverão ser constituídas por, no mínimo, 1 (um) integrante com vínculo institucional formal com a

universidade sede do HBS OnCampus – UFAM ou com uma das três universidades parceiras. Para

tanto, o membro poderá ser professor, graduando, mestrando ou doutorando, dentre outros cargos,

contanto que possua vínculo direto com uma das quatro universidades em questão.

Os demais membros da equipe não necessitam de ter quaisquer dos vínculos

mencionados acima.

Universidades parceiras
São Universidades Parceiras e respectivos Apoiadores OnCampus:

3.1. Centro Universitário São Lucas (UniSL), Rondônia;

3.1.1. Apoiador OnCampus: Mizael Andrade Pedersoli, docente e

Coordenador do Núcleo de Inovação da UniSL.

3.2. Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Amazonas;

3.2.1. Apoiador OnCampus: José Renato Santiago, docente na Escola

Superior de Ciências Sociais da UEA.

3.3. Universidade do Estado do Pará (UEPA), Pará;

3.3.1. Apoiador OnCampus: Marco Antonio Silva Lima, Coordenador

do Núcleo de Empreendedorismo (NEU) da UEPA.

Formação de equipes
Participantes que não possuem equipe constituída ou totalmente preenchida e

desejam integrá-la com outros participantes na mesma condição poderão fazê-lo ao longo dos

períodos de inscrição e capacitação, requerendo apoio ou não do Sistema do Health Business

Summit para ajudá-lo na conexão com potenciais parceiros de equipe.

https://www.healthbusinesssummit.com/


Disposições finais
A presente nota poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, por motivo de

interesse da promotora do concurso, exigência legal ou situação sanitária vigente no país ou parte

dele, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza. Além disso,

as informações mencionadas nesta nota estão sujeitas a alterações ou adições, sendo devidamente

veiculadas através da rede social oficial do HBS OnCampus – UFAM.

Contatos
Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta nota ou do

concurso em questão podem ser obtidos encaminhando-se mensagem aos seguintes endereços:

• E-mail: hbsufam@gmail.com;

• Rede social oficial: https://www.instagram.com/hbs.ufam/?hl=pt-br;

• WhatsApp: (92) 991238953 – Thamirys Shimit, Diretora de Coordenação de equipes;

• WhatsApp: (97) 981140496 – Del Belfort, Diretor de Relações externas;

• WhatsApp: (92) 981571472 – Cauã Fortunato, Diretor Presidente.

https://www.instagram.com/hbs.ufam/?hl=pt-br
mailto:hbsufam@gmail.com
https://www.instagram.com/hbs.ufam/?hl=pt-br

