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        Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2018. 
 

 

Ilmo. Sr. Cel QEM Paulo Alexandre de Moraes Cabral 

Instituto de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (IDqbrn) 

Av das Américas 28705, Guaratiba, Rio de Janeiro, RJ CEP 23020-470 

 

 

Prezado Diretor, 

A Sociedade Brasileira de Biociências Nucleares (SBBN) é uma associação civil sem fins lucrativos, 

dedicada a aprimorar a cooperação cientifica entre pesquisadores, professores e estudantes de graduação e pós-

graduação envolvidos em pesquisas básicas ou aplicadas em Biociências.  A SBBN participa como sociedade 

federada da Federação das Sociedades de Biologia Experimental (FeSBE), a qual congrega treze sociedades 

científicas que realizam em conjunto uma reunião regional no primeiro semestre e uma reunião anual no segundo 

semestre. Nesses eventos, são realizadas conferências e mesas redondas com cientistas brasileiros e 

internacionais, cursos para professores e estudantes de graduação e pós-graduação e, adicionalmente, palestras 

de divulgação científica para estudantes do ensino médio (FESBE Jovem).  

Como continuidade a propostas de atividades em parceria entre a SBBN e o IDQBRN/CTEx, como ocorreu 

em 2015 com o Workshop Biossegurança e Radioproteção em Laboratórios de Pesquisas no IRD/CNEN no Rio 

de Janeiro, informamos o seguinte: 

1) Em 2018, a XII Reunião Regional da FeSBE, com o tema “A Biologia Experimental e a Biotecnologia 

no Sul do Brasil”, acontecerá de 31 de maio a 2 de junho no Centro Integrado de Desenvolvimento 

Costeiro, da Universidade Federal de Rio Grande (FURG), Campus Carreiros, Avenida Itália, Km 8, 

Rio Grande, RS, CEP: 96201-900.  

2) Nesse evento, a SBBN propôs a realização de um curso (dia 31/5 de 14h00 às 14h50; dias 1 e 2/6 de 

8h00 às 8h50)  intitulado “Biossegurança e Radioproteção em Laboratórios de Pesquisas”, tendo como 

um os objetivos a identificação de potenciais riscos biológicos, químicos e radiológicos em laboratórios 

e coletas de campo, tema que vem sendo objeto de destaque nas atividades desse IDQBRN. 

Desta forma, venho respeitosamente solicitar a indicação de um pesquisador desse Instituto, para proferir 

palestra de 50 min no tema: Riscos Biológicos, Químicos e Radiológicos em Laboratórios e Coletas de Campo. A 

organização do evento coloca à disposição do palestrante duas diárias em hotel na cidade de Rio Grande. Os 
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palestrantes das atividades são isentos da taxa de inscrição. Adicionalmente, seria de imenso interesse que o 

Laboratório Móvel do IDQBRN pudesse estar presente no evento em tela para que a audiência possa conhecer 

esta inovação tecnológica trazida pelo nosso Exército e tão presente nas atividades de grande porte ocorridas nos 

últimos anos no país. 

Agradecendo a V. Srª a oportunidade de contato, aproveito para estender aos integrantes do IDQBRN 

/CTEx o convite para participar deste importante evento que busca a harmonização de metodologias de segurança 

em operações e pesquisas com materiais de alto risco. 

Para submeter um resumo, o autor deve inscrever-se na XII Reunião Regional da FeSBE e escolher uma 

das áreas abaixo. Cada inscrição permite o envio de, no máximo, 2 trabalhos, nos quais o pesquisador deverá ser 

obrigatoriamente autor ou co-autor. Um único pesquisador poderá ser co-autor de mais de 2 trabalhos desde que 

esses resumos tenham sido inscritos sob o nome de outros autores.  

1. Biologia Celular e Molecular 
2. Biologia Cardiovascular 
3. Biologia Respiratória 
4. Biologia Renal 
5. Biologia do Sistema Endócrino e Reprodutor 
6. Neurociências 
7. Biologia do Exercício Físico 
8. Biologia do Sistema Digestório, Nutrição e Metabolismo 
9. Fisiologia Animal 
10. Farmacologia, Toxicologia, Produtos Naturais e Química Medicinal 
11. Imunologia 
12. Ecologia e Meio Ambiente 
13. Nanotecnologia, Biotecnologia, Biociências Nucleares e Terapias Avançadas 
14. Ciências de Animais de Laboratório 
15. Metodologias de Ensino 
16. Modelos Alternativos para Experimentação 
 

Com a expectativa de contar com sua prestimosa colaboração, despeço-me respeitosamente, 

permanecendo à disposição para contato futuro no sentido de discutirmos alternativas que possam viabilizar esta 

tão importante atividade conjunta. 

 

Atenciosamente, 

 

Silvia Maria Velasques de Oliveira 

Presidente da SBBN 
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