
 

 

COMUNICADO OFICIAL 
 

Nossa 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), entre os dias 29 de 
Abril e 02 de Maio de 2020, no Centro de Humanidades da Universidade Estadual do Ceará (CH-
UECE), está sendo organizado com muito cuidado e dedicação. 

Contudo, em virtude dos últimos acontecimentos em relação à COVID-19 (doença causada 
pelo novo coronavírus) e sua chegada ao Brasil, em concordância com a DEN e o CDN da SBEnBio, 
consideramos mais prudente agir com serenidade nesse momento e PRORROGAR (terceira e última 
vez, esperamos!) os prazos de submissão de trabalhos e de propostas de bate-papo com rapadura 
(BPR) por mais 15 dias, até 30 de março de 2020, quando provavelmente teremos um panorama 
mais claro de como a doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) vai se comportar no 
Brasil. Assim, poderemos decidir melhor pela manutenção do período e do formato do evento. 

Até o momento, somos mais de 1500 inscrites e 526 trabalhos submetidos de todas as seis 
regionais da SBEnBio (10,3% da Reg.1, 13,4% da Reg.2, 9,9% da Reg.3, 9,2% da Reg.4, 39,3% da 
Reg.5 e 17,9% da Reg.6) e muito já foi investido na página do evento, em sistemas de inscrição, 
submissão e avaliação de trabalhos, na programação, na contratação de espaço e banda para o 
Arrasta-pé do ENEBIO etc... Enfim, o investimento está sendo alto para receber a todes da melhor 
forma possível! Lembrando que em tempos de cortes orçamentários para a Ciência e a Educação, 
essa edição não conta, até o momento, com o auxílio financeiro de nenhuma agência de fomento. De 
modo que precisamos agir com cautela nesses tempos de informações desencontradas e uma 
tendência a comportamentos extremos (do pânico generalizado ao negacionismo desinformado). 

Em janeiro de 2020, começamos a perceber os perigos do emergente surto causado por um 
novo coronavírus na China. Entendendo que vivemos em um planeta conectado e interdependente, 
acompanhamos o surto se tornar uma epidemia e, em 11 de março, ser classificado como Pandemia 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Hoje, a COVID-19 é responsável por mais de 4000 
mortes em todo o planeta e já chegou ao Brasil, onde, segundo dados mais recentes, já temos cerca 
de 200 casos confirmados de infecção pelo SARS-CoV-2 (Fonte - Portal de Notícias G1: 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/15/brasil-tem-176-casos-de-coronavirus-
segundo-relatorio-do-ministerio-da-saude.ghtml ). 

São pouco mais de dois meses com a COVID-19 e temos mais perguntas que respostas. 
Pouco sabemos, por exemplo, sobre o comportamento do novo coronavírus em países do hemisfério 
sul, partindo do princípio que os vírus dessa família são suscetíveis a variações ambientais e têm 
suas taxas de transmissão e letalidade variando de acordo com faixas etárias, estado de saúde da 
pessoa infectada, etc... Desse modo, como o país e os governos (federal e estaduais) reagirão a essa 
pandemia? Temos suspeitas, mas nenhuma certeza. 

No Ceará, ainda não há casos confirmados da COVID-19 e a UECE é uma das 25 
entidades/órgãos a compor o ‘Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus’, que 
se reunirá sistematicamente para avaliar o quadro no estado, no país e no mundo, e traçar 
estratégias e ações para combater os efeitos da COVID-19 no estado. De modo que continuamos 
atentos ao desenrolar da pandemia, torcendo para que as medidas preventivas já tomadas aqui e por 
outros estados e regiões sejam efetivas para conter a circulação do novo coronavírus e minimizar 
seus efeitos na população brasileira, para que no final do mês de março possamos ter boas notícias! 

 

Fortaleza, 15 de março 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 
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