São Paulo, setembro de 2014

4ª Circular V ENEBIO e II EREBIO Regional 1

Prezados participantes,

O V Encontro Nacional de Ensino de Biologia e II Encontro Regional de Ensino de Biologia
da Regional 01 se aproximam. Ressaltamos que será um prazer recebê-los.

Temos alguns informes:

1) Tivemos um grande número de trabalhos enviados e de participantes inscritos e, com isso,
tomamos algumas decisões que queremos compartilhar com vocês. Buscamos desenvolver um
evento que seja de baixo impacto ambiental, dentro das nossas possibilidades. Optamos,
portanto, por:
- Evitar impressões. O Caderno de Programação completo está no site e disponibilizaremos 50
cópias impressas em papel reciclado para consulta durante o evento. Cada participante receberá
um Guia do Evento, com informações sobre a programação, trabalhos apresentados, relação de
minicursos/oficinas e mapas. Usaremos poucos banners de localização. Os certificados de
participação e apresentação serão emitidos on line.
- Reduzir produção de resíduos. Não disponibilizaremos copos descartáveis (somente para
café), mas entregaremos uma caneca reutilizável por participante. Estimulamos seu uso sempre
que possível.
- Uso de materiais reutilizáveis. As sacolas do evento foram confeccionadas com “malha de
pet”, bem como as camisetas usadas pela organização e as colocadas à venda.

2) Pedimos que se atentem para a localização de cada uma das atividades. Elas se dividirão entre
o Paço das Artes, localizado em frente a Faculdade de Educação, e o Instituto de Biociências.

3) Para adequar o número de comunicações orais ao período de duração do evento, as

apresentações serão de 20 minutos. Sugerimos que as falas durem de 10 a 15 minutos para que
haja tempo para perguntas.
3) Faremos uma confraternização no dia 10/09, às 21:00. O evento será na casa “Canto da Ema”
e os ingressos, ao custo de R$ 35,00, poderão ser adquiridos no local, com a apresentação do
crachá. Caso a compra seja antecipada, o valor será de R$ 30,00 e deverá ser pago na Secretaria
do evento.

4) Os números de trabalhos enviados e de participantes cresceram enormemente em relação aos
últimos eventos, mais do que o esperado. Ao mesmo tempo que esta situação mostra o
crescimento de nossa comunidade, traz consigo novos desafios para a organização de espaços e
tempos. Além disso, a Universidade de São Paulo encontra-se em um período de mobilização de
docentes, funcionários e alunos. Gostaríamos, dessa forma, de ressaltar que fizemos todo o
possível para que as atividades do evento ocorressem de forma confortável para todos,
superando nossa limitação de estrutura física disponível e redução de recursos humanos.
Pedimos a compreensão e a colaboração de todos!

Esperamos todos por aqui!

Organização:
Diretoria Executiva Nacional SBEnBIO (2013-2015) e
Diretoria e Conselho Deliberativo da Regional 01.

