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CFBio REALIZA FÓRUNS COM COORDENADORES DE CURSOS NOS CRBios
O Conselho Federal Biologia (CFBio) vem realizando em parceria com os Conselhos Regionais de Biologia (CRBios), pela primeira vez, o
“Fórum Regional do Sistema CFBio/CRBios e Coordenadores de Cursos de Ciências Biológicas”. Na oportunidade, estão sendo discutidos
com as Comissões de Formação e Aperfeiçoamento Profissional (CFAPs) do Sistema CFBio/CRBios e Coordenadores de Cursos de
Ciências Biológicas temas relacionados à formação do Biólogo e sua inserção no mercado de trabalho, especialmente o que se refere aos
componentes curriculares das Ciências Biológicas e à carga horária, considerando os requisitos mínimos para o exercício profissional,
conforme estabelecido na Resolução CFBio nº 300/2012 e Parecer CFBio nº 01/2010 - GT Revisão das Áreas de Atuação.
A participação expressiva de Coordenadores de Cursos de Ciências Biológicas, Professores, e Conselheiros Federais e Regionais já
configura o sucesso dos eventos. Coordenado pela CFAP do CFBio, em parceria com as CFAPs dos CRBios os debates tem como objetivo
contribuir significativamente para a melhoria da formação do Biólogo.
O CRBio-07 iniciou com grande sucesso a série de participações dos CRBios nos Fóruns Regionais, realizando o evento no dia 26 de abril,
no Ambassador Residence Hotel, em Curitiba/PR, para os Coordenadores da 7ª Região. Estiveram cerca de 50 participantes.
No dia 08 de maio o CRBio-01 sediou o Fórum no Instituto de Pesca, em São Paulo/SP, junto aos Coordenadores de Cursos da 1ª Região.
Estiveram no evento cerca de 70 participantes.

CRBio-05 – Recife/PE

O CRBio-03 realizou o Fórum no dia 22 de maio, no hotel Coral Tower Trade Center, em Porto Alegre/RS, para os Coordenadores da 3ª
Região. Compareceram cerca de 50 participantes.
Aconteceu no dia 07 de junho, em parceria com o CRBio-05, no auditório do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de
Pernambuco, em Recife/PE, o Fórum para os Coordenadores da 5ª Região. Participaram cerca de 30 pessoas.
Manaus/AM sediou o Fórum no CRBio-06, realizado no dia 12 de junho, no Auditório do Bosque da Ciência do Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia (INPA), para os coordenadores de Cursos da 6ª Região, que contou com cerca de 30 participantes. Devido à
grande dimensão da jurisdição e da dificuldade de deslocamento de coordenares de alguns municípios, e por questões de logística, as
Diretorias do CFBio e do CRBio-06 decidiram realizar o Fórum em Belém/PA, no dia 2 de julho, com foco nos estados do Pará e Amapá.
Ainda serão realizados os Fóruns Regionais no CRBio-02, em 25 de setembro, no Rio de Janeiro/RJ, e no CRBio-04, no dia 02 de outubro,
em Belo Horizonte/MG.
As expectativas em relação à participação e aos debates nos Fóruns já realizados foram amplamente superadas, fato que demonstra que
os objetivos do Sistema CFBio/CRBios está sendo alcançado, deixando otimista sobre a melhoria significativa e o crescimento de
qualidade da profissão.

CRBio-03 – Porto Alegre/RS

CRBio-01 – São Paulo/SP

Biomédicos não podem participar de concursos públicos destinados a Biólogos
Mais um ganho do CFBio para a profissão. Segundo acordão, Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça declararam por UNANIMIDADE que os biomédicos não possuem o direito de participar de concurso público
cujo edital prescreva como atribuições do cargo atividades específicas de Biólogo. Entendendo que as profissões de
Biólogo e de Biomédico são distintas, apesar de se assemelharem em alguns pontos se distinguem em atribuições e
áreas de atuação próprias, tanto que foram reguladas por atos normativos diversos e registro em Conselhos
profissionais diferentes. Dessa forma, a Administração Pública, quando necessitar de biólogos, não pode aceitar, em
concurso destinado a suprir essa necessidade, profissionais de outras áreas.

Novo Manual de Fiscalização: CFBio realiza em Brasília
Encontro de Treinamento e Atualização no Sistema CFBio/CRBios
O Conselho Federal de Biologia realizou no dia 17 de maio o encontro de
treinamento e atualização sobre os procedimentos contidos no novo Manual de
Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional do Biólogo - MOFEP,
estabelecido pela Resolução CFBio nº 284, de 20 de outubro de 2012.
Participaram do evento, além da Diretoria do CFBio, os Coordenadores das
Comissões de Fiscalização do Exercício Profissional - COFEPs, Agentes Fiscais,
Fiscais e Presidentes dos CRBios. A publicação traz no seu bojo a Resolução
CFBio nº 284/2012, com a padronização de procedimentos para a fiscalização
de Pessoas Físicas e Jurídicas quanto às infrações a Legislação e a Ética
Profissional.
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CRBio-07 ganha ação contra o CREA/PR
O Conselho Regional de Biologia da 7ª Região - CRBio-07
ganhou Ação Civil Pública que moveu contra o Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA/PR,
devido à reivindicação de exclusividade de engenheiros
florestais na execução da atividades de manejo florestal. O
CREA/PR estava impedindo que Biólogos exercessem a
função. Na última semana, o CRBio-07 conseguiu o ganho
de uma liminar que suspendesse essas determinações do
CREA/PR. O juiz entendeu, em caráter precário, após
análise superficial das alegações, que as atividades de
manejo florestal não são exclusivas dos engenheiros
florestais, não podendo o CREA/PR impedir o exercício
destas por parte de Biólogos. Esta decisão está sujeita a
recurso. Contudo, é uma vitória para os profissionais
Biólogos.

CRBio-01 realizará 21º Congresso de Biólogos
Será realizado no campus da Universidade
Santa Cecília (UNISANTA), em Santos (SP),
no período de 14 a 17 de julho de 2013, o 21º
Congresso de Biólogos do CRBio-01 (21º
ConBio), com o tema Transformando o
Planeta. O evento tem em sua programação
conferências, mesas-redondas, minicursos,
curso de atualização, a 3ª Mostra de
Fotografias e apresentação de trabalhos
científicos, enfocando temas diversos das
Ciências Biológicas, que serão objeto do
prêmio Drª Bertha Lange de Morretes.

