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Normas para inscrição nos cursos de divulgação científica e extensão
universitária
1. As inscrições nos cursos de divulgação científica e extensão universitária são feitas online, diretamente na página web do Instituto Butantan.
2. O candidato deverá avaliar se o seu perfil corresponde ao do público-alvo do curso no
qual deseja se inscrever.
3. Todas as informações referentes ao pagamento seguem automaticamente por e-mail.
Não emitimos boleto bancário. Caso não receba o e-mail com nossos dados bancários,
por gentileza, verifique sua caixa de spam.
4. A inscrição somente será efetivada após o envio, por meio eletrônico, e confirmação do
recebimento, do comprovante de pagamento e dos documentos listados abaixo.
5. A inscrição não é reembolsável, salvo em caso de cancelamento do curso.
6. A inscrição é pessoal e intransferível.
7. Não são aceitas reservas de vagas.
8. O Instituto Butantan reserva-se o direito de cancelar ou alterar as datas de qualquer
curso sem aviso prévio.
9. Não é permitida a troca de participantes.
10. A participação nos cursos é restrita aos inscritos.
11. Não é permitida a participação de ouvintes.
12. A idade mínima para a participação é 16 anos.
13. Para condições de acessibilidade entre em contato conosco para mais informações.
Documentos necessários para a efetivação da inscrição
i. Cursos de extensão universitária
Comprovação de vinculação ao serviço público, e/ou comprovação de matrícula em
curso de graduação, ou de conclusão de curso universitário. O envio deve ser feito para
o e-mail cursos.cultural@butantan.gov.br.
ii. Cursos de divulgação científica
Comprovação de vinculação ao serviço público e/ou comprovação de matrícula em curso
de graduação. O envio deve ser feito para o e-mail cursos.cultural@butantan.gov.br.
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Taxas de inscrição
i. Cursos de extensão universitária
até 30 horas/aula: R$ 80,00
Estudantes do Ensino Médio e Graduação: R$ 40,00
acima de 31 horas/aula: R$ 120,00
Estudantes do Ensino Médio e Graduação: R$ 60,00
ii.

Cursos de divulgação científica
taxa única: R$ 60,00
Estudantes do Ensino Médio e Graduação: R$ 30,00

Política de descontos e isenção
Cursos de extensão universitária e de divulgação científica
1. Estudantes do Ensino Médio e de Graduação, funcionários públicos (municipais,
estaduais e federais) e colaboradores do Instituto e da Fundação Butantan são
beneficiados com 50% de desconto no valor da inscrição, mediante comprovação. O
envio do comprovante deve ser feito para o e-mail cursos.cultural@butantan.gov.br.
2. Cada coordenação de curso terá direito a cinco isenções, destinadas exclusivamente aos
colaboradores do Instituto e da Fundação Butantan.
3. Os cursos de divulgação científica “Reconhecimento de animais peçonhentos” e
“Animais peçonhentos de interesse em saúde” são os únicos que concedem isenção
plena aos funcionários públicos.
Certificados
1. Todos os certificados são nominais e preenchidos com o nome indicado na ficha de
inscrição do candidato.
2. Os certificados de participação nos cursos de extensão universitária somente serão
emitidos mediante frequência mínima de 75%.
3. Não será emitida segunda via de certificados. Caso necessário, poderá ser enviada uma
declaração de participação no curso por e-mail.
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Os casos excepcionais ou não previstos na presente norma serão analisados pelo Centro de
Desenvolvimento Cultural.

Coordenação de cursos do Instituto Butantan
+ 55 11 2627-9538 / 9548
cursos.cultural@butantan.gov.br

