
 

 

 

COMUNICADO OFICIAL 
 

A Comissão Organizadora da oitava edição do Encontro Nacional de Ensino de Biologia 

(VIII ENEBIO), planejada para acontecer simultaneamente com o VIII Encontro de Ensino de 

Biologia da Regional Nordeste (VIII EREBIO-NE) e o II Simpósio Cearense de Ensino de 

Biologia (II SCEB), em concordância com a Diretoria Executiva Nacional (DEN) da SBEnBio e seu 

Conselho Deliberativo Nacional (CDN), comunica que, devido ao agravamento da situação da 

pandemia de COVID-19 no Brasil (com cerca de 29 mil óbitos e 498 mil casos confirmados, segundo 

dados oficiais disponíveis em 31/05/2020 em https://covid.saude.gov.br/), às estimativas de que o 

pico de casos graves e óbitos ainda não foi atingido, à determinação do governo do estado do Ceará 

de lockdown para todo o estado até o dia 31 de maio (com possibilidade de prorrogação) e às 

orientações da Universidade Estadual do Ceará (UECE) de suspensão das atividades presenciais em 

todos os campi da UECE, decide por mais um adiamento do evento; dessa vez, por tempo 

indeterminado, tendo em vista as inúmeras incertezas com as quais convivemos nesse ano de 2020. 

Apesar disso, para que esse necessário adiamento não enseje a fragilização da conexão entre 

a SBEnBio, associades e demais inscrites, durante esse período, continuaremos com o sistema de 

inscrições aberto para receber trabalhos a serem apresentados e publicados no e-book do evento. 

Trabalhamos na organização de lives e minicursos (com direito à certificação) para que as/os 

inscrites possam investir em sua (in)formação até o momento do nosso tão esperado encontro 

presencial. Mais que isso, disponibilizaremos em breve um formulário online, no qual consultaremos a 

todes sobre os desdobramentos desse adiamento. Estamos juntes nessa empreitada, prezando 

principalmente pelo bem estar físico e psicossocial de todes! 

Assim, fiquem ligades! Estaremos juntes durante a quarentena, para que a distância entre nós 

seja apenas física! Esperamos que, em breve, a grave situação de crise sanitária, econômica e 

política esteja sob controle e possamos retomar as atividades de organização para o ano de 2021, 

desse, que é o maior evento de Ensino de Biologia do país! Quaisquer novidades, informaremos nas 

páginas oficiais da SBEnBio, do VIII ENEBIO e em nossas redes sociais. 

Fortaleza, 31 de maio de 2020. 

Cordialmente, 

 

COORDENAÇÃO GERAL DO VIII ENEBIO, VIII EREBIO-NE e II SCEB 
DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL (DEN) DA SBEnBio 

CONSELHO DELIBERATIVO NACIONAL (CDN) DA SBEnBio 

https://covid.saude.gov.br/

