SEGUNDA CIRCULAR DO XXIII ENCONTRO BRASILEIRO DE ICTIOLOGIAEBI/2019: Do rio ao mar
Belém, 21 de fevereiro de 2018
Prezados, tendo em vista o questionamento de alguns sócios e pesquisadores acerca da
programação científica do XXIII EBI, a comissão organizadora vem por meio desta segunda circular,
esclarecer alguns aspectos importantes no tocante ao formato de cada uma das atividades propostas,
sendo assim, embaixo estão definidos os conceitos concebidos por esta comissão:
1) SIMPÓSIO – entende-se como o conjunto de apresentações orais de curta duração,
versando sobre linhas temáticas pré-estabelecidas e consideradas importantes e atuais,
que tratam sobre métodos e/ou achados de interesse. Os temas dos simpósios serão
definidos de acordo com demanda dos pesquisadores, que deve ser apresentada até 30
de julho de 2018. No caso do XXIII EBI, cada simpósio contemplará 6 apresentações
orais de 10 minutos (5 minutos para discussão e questionamentos da plateia). Em
princípio, a comissão científica do evento selecionará os melhores resumos dentro do
tema de cada simpósio para apresentação oral, seguindo as opções marcadas pelos
participantes, no momento da inscrição. Nesta edição, planejam-se a realização de 12
simpósios (72 apresentações orais). Os resumos considerados para apresentação oral,
serão encaminhados aos autores até 30 de novembro de 2018;

2) MESA-REDONDA – entende-se como uma reunião entre pessoas onde é discutido um
tema ou assunto polêmico com a finalidade de demonstrar ideias ou soluções, mesmo
que por vezes divergentes e no qual todos os participantes podem manifestar suas
opiniões, de forma democrática. Esse tipo de reunião também pode ter caráter decisório,
onde os membros decidem de forma democrática uma ação específica sobre
determinado assunto, bem como podem emitir um documento (resenha) do que foi
decidido e encaminhá-lo à instituições, conforme o caso. No XXIII EBI, estão previstas 12
mesas redondas, com a participação de pelo menos 3 (três) membros em cada uma
delas, totalizando 36 apresentações de até 30 minutos cada dependendo da quantidade
de palestrantes. A indicação das temáticas e palestrantes deve ser realizada até o dia 30
de junho de 2018;

3) MINI CURSO –Os minicursos a serem apresentados no XXIII EBI, têm como público-alvo
estudantes de graduação e de pós-graduação, além de profissionais da indústria,
autônomos e demais atores da área de ictiologia, como pescadores, lideranças
comunitárias etc. Os cursos terão duração de 4 horas distribuídas entre 4 dias do evento.
As temáticas poderão incluir aspectos conceituais ou teóricos, bem como tecnologia
emergentes e outros métodos inovadores de estudos na área. Aos participantes, caberá o

pagamento de uma taxa que será apresentada na home page oficial do evento e cada um
dos 5 minicursos previstos possibilitará a participação de até 30 inscritos. O prazo para
submissão de propostas de minicursos se encerra em 30 de maio de 2018 devido à
necessidade de divulgação em tempo hábil na home page do evento.
4) CONFERÊNCIA – caracteriza-se pela apresentação para um grande número de pessoas
(platéia) de um tema, geralmente técnico ou científico, por autoridade de reconhecido
saber, especialmente convidado. No XXIII EBI, os conferencistas serão pesquisadores
Seniors em determinado assunto e terão espaço para proferir a palestra de até 60
minutos, sempre pela manhã. O evento está prevendo a realização de 4 atividades desta
natureza cujos conferencistas poderão ser indicados até 30 de junho de 2018, o
detalhamento acerca do convidado no que concerne à transporte e hospedagem será
combinado com a coordenação do evento.
A comissão organizadora do XXIII EBI, não garante a concretização de todas as atividades
demandadas pelos pesquisadores tendo em vista a disponibilidades de salas e os custos com aluguel
de espaço e pessoal, entretanto, faremos o possível para que as propostas enviadas tenham algum
espaço no evento e para tal, pedimos a atenção dos senhores em relação aos prazos estabelecidos
para que tenhamos tempo hábil de divulgação de todas as atividades. As propostas já podem ser
submetidas desde já ressaltando que o quanto antes forem submetidas e acordadas com o comitê
científico, serão mais facilmente agregadas na programação do evento e terão prioridade frente as
demais submetidas à posteriori.

Reiteramos que todas as sugestões de programação deverão ser
enviadas para ebibelem2019@gmail.com considerando os prazos
estabelecidos nesta circular.
Muito em breve, estaremos disponibilizando a homepage do XXIII EBI, e fornecendo maiores
informações de modo a estabelecer um canal mais amplo de comunicação entre a comunidade de
ictiólogos e a comissão organizadora. Contamos com sua colaboração, esperando encontrá-los em
Belém!!!

Atenciosamente,

Bianca Bentes (Universidade Federal do Pará - Bragança)
Victoria J. Isaac (Universidade Federal do Pará – Belém)

