ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO III SIMBIOMA
Esta reunião foi convocada pelo Diretor Técnico da SAMBIO, em conformidade com os
Estatutos da Entidade que atribui a esta Diretoria a promoção de eventos científicos.
Foram convocados associados da SAMBIO que participaram da organização dos
eventos anteriores e os que manifestaram desejo de cooperar com o próximo
SIMBIOMA. No dia 23 de agosto de 2013 se reuniram na zoologia do MBML,
dezesseis participantes, que assinaram a ata da primeira reunião do III SIMBIOMA.
Com início dos trabalhos às 14 horas a reunião foi conduzida pelo Diretor Técnico da
SAMBIO com seguinte pauta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TEMA
DATA
PROGRAMAÇÃO GERAL
PROGRAMAÇÃO DIÁRIA
PROGRAMAÇÃO DOS PERÍODOS
APRESENTAÇÕES ORAIS
SUB-TEMAS
COMISSÕES
ASSUNTOS GERAIS

As seguintes decisões foram tomadas após justificações e comentários dos presentes
sendo todas tomadas por unamidade:
TEMA: ÁREAS PROTEGIDAS E BIODIVERSIDADE
DATA: 6, 7 e 8 de Junho de 2014
PROGRAMAÇÃO
 A sexta-feira e o sábado serão dedicados as palestras e o domingo aos minicursos.
 Será organizada em quatro períodos (sexta pela manhã, sexta à tarde, sábado pela
manhã e sábado à tarde), cada um dedicado a um sub-tema dentro do Tema principal.
 Em cada período serão realizadas: uma ou duas apresentações orais, duas palestras,
um intervalo para lanche, uma terceira palestra e finalizado por uma mesa redonda
com debates e questionamentos sobre as palestras.
 As apresentações orais de trabalhos irão fazer a abertura de cada período, exceto no
primeiro que será dedicado a abertura do evento.
 As seguintes sugestões para sub-temas foram apresentadas para serem consideradas
pelos responsáveis pela elaboração da programação:
Sub-tema 1 - Unidades de Conservação e zona de amortecimento.
Sub-tema 2 - Áreas Protegidas e Universidade.
Sub-tema 3 - Áreas Protegidas e fatores de impacto.
Sub-tema 4 - Áreas Protegidas e Planos de Conservação de espécies.
 As seguintes sugestões de assuntos foram apresentadas para serem consideradas
pelos responsáveis pela elaboração da programação:
Como criar RPPNs? – Quais e como acessar os recursos para conservação
ambiental? – Quais as ações possíveis a nível do IBAMA, ICMBio, IEMA,
IDAF e Ministério Público para recuperação das APPs nos entornos das UCs. –
Papel da Educação Ambiental na proteção de áreas. Turismo ecológico. Criação
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de novas áreas de proteção como Parque Natural Municipal do São Lourenço Corredores ecológicos, da região centro-serrana. Proteção da biodiversidade em
áreas privadas.
 Foi feita a sugestão de que seja repetido o concurso de fotografia realizada no II
SIMBIOMA.
 A seguinte sugestão de palestrantes foi apresentada para ser considerada pelos
responsáveis pela elaboração da programação:
Proprietários e gestores de áreas de preservação que utilizam da prática do
Turismo Ecológico. - Secretaria de Meio ambiente e Agricultura de Santa Maria
e municípios vizinhos. Proprietário de RPPN.
 A seguinte sugestão sobre a forma de apresentação nos período foi apresentada para
ser consideradas pelos responsáveis pela elaboração da programação:
Chamar um moderador (entrevistador) que vai promover uma discussão com 3
ou 4 convidados, em torno de um tema, de forma similar as rodas de entrevistas
na TV.
Obs: Os dois itens finais foram sugeridos por e-mail.
COMISSÕES – Foi aprovada a formação quatro comissões para a organização do
evento:
Comissão Organizadora – com três membros e com a função de coordenar o
trabalho das demais coleções, tomar decisões sobre questões polemicas e
representar a SAMBIO junto a parceiros do evento. Foram escolhidos para esta
Comissão: Maria Margareth Cacian Roldi – Thais de Assis Volpi e Joelcio
Freitas.
Comissão de Finanças – com a sugestão de ser composta por cinco membros. E
com a função de apresentar propostas para editais, obter apoios, controlar
cobrança das taxas, fazer prestações de conta ao final. Foi designada Maria
Margareth Cancian Roldi para formar e coordenar esta comissão.
Comissão de Programação e Divulgação com a sugestão de ser composta por
cinco membros. E, com a função de definir a programação, organizar o site,
fazer a divulgação, convidar e receber os palestrantes, controlar as inscrições,
receber os participantes e fornecer os certificados. Sobre os certificados foi
definido que serão entregues por e-mail e em forma de arquivos em pdf. Serão
assinados por um representante da Comissão Organizadora e um representante
da Comissão Científica. Foi designado Joelcio Freitas para formar e coordenar
esta comissão.
Comissão Científica com a sugestão de ser composta por cinco membros. E,
com a função de definir as regras para submissão dos resumos. Formar e
convidar o grupo de avaliação de resumos. Controlar a recepção e aprovação dos
resumos. Elaborar e publicar os anais do evento. Foi designada Thais de Assis
Volpi para formar e coordenar esta Comissão.
9. ASSUNTOS DIVERSOS
Aproveitando a presença de grande número de associados da SAMBIO foram
feitos os seguintes informes:
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ISBN – O Elton informou que a SAMBIO deverá pagar a taxa de 180,00 para
inscrever-se junto a Biblioteca Nacional para habilitar-se a obtenção do ISBN. Após isto
deverá pagar uma taxa de 12,00 para cada número recebido. Estão previstos a obtenção
de numeração para três anais. Ficou esclarecido que os Anais do I SIMBIOCA será
realizado pela SAMBIO como apoiadora que foi do evento. O referido documento
deverá deixar claro que o I SIMBIOCA foi criado e realizado por um grupo de biólogos
recém-formados e apenas contou com o apoio da SAMBIO. Também foi sugerido que
nos anais do I SIMBIOMA conste que a SAMBIO passou a organizar estes eventos
inspirada no I SIMBIOCA, apenas ampliando seu escopo do Espírito Santo para toda a
Mata Atlântica.
CONTADOR – Os presentes foram informados também que a SAMBIO
precisou contratar um contador, com o afastamento da Norma que sempre realizou este
serviço de forma voluntária para a SAMBIO. A Diretoria da SAMBIO contratou os
serviços de contabilidade que irão custar R$ 280,00 mensais. Este serviço foi acertado
até o final do ano e na próxima Assembléia Geral deverá ser avaliado.
ASSEMBLÉIA GERAL – Foi lembrada a necessidade de realização da próxima
Assembléia Geral para aprovação das contas e escolha do Conselho Deliberativo da
SAMBIO para um novo biênio. Está apenas dependendo de finalizar o balanço
financeiro para se agendar esta reunião ou para Setembro ou mais tardar primeira
quinzena de Outubro.
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 15:40 horas com a assinatura por
todos os presentes na folha anexa.
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