
 
 

 

SUGESTÃO DE PAUTA  

 

UFPA COMPARTILHA O ENCANTADOR UNIVERSO DA BIOLOGIA 

 

Sugestão de imagens: imagens do ICB, imagens do encontro, imagens de animais e seres vivos das mais variadas 

espécies etc. 

Informações 

O universo da biologia é fascinante e cheio de mistérios. Para compartilhar um pouco das atividades que são 

desenvolvidas no âmbito dos programas de pós-graduação em Ecologia Aquática e Pesca, Genética e Biologia 

Molecular, Biologia dos Agentes Infecciosos e Parasitários, Neurociências e Biologia Celular, Zoologia, 

Biotecnologia, Análises Clínicas e Saúde Coletiva, o Instituto de Ciências Biológicas da UFPA realiza o I Encontro 

Científico do ICB, que acontece entre os dias 29 de outubro e 1° de dezembro, a partir das 9h, no Instituto. 

As inscrições para o evento estão sendo feitas no ICB e são gratuitas para alunos da UFPA. Estudantes de outras 

instituições devem pagar a taxa de R$ 15 reais para efetuar a inscrição. 

Concurso de fotografia – Como parte das atividades científicas relacionadas ao encontro, o ICB realiza o III 

Concurso de Fotografias da Biologia, com o tema “Qual a sua Biologia?”, que vai selecionar 30 fotos que ficarão 

expostas no período de 29 de outubro a 1° de novembro. A premiação ocorrerá no dia 1° de novembro, juntamente 

com o encerramento do encontro. 

Premiações - O autor da foto classificada em primeiro lugar pela banca julgadora receberá um computador notebook. 

Os autores das cinco melhores fotos seguintes, na ordem de classificação estabelecida pela banca julgadora, receberão 

certificados de menção honrosa. Haverá, também, a premiação do primeiro lugar do vencedor da votação popular, 

realizada por visitantes da exposição, também levando como prêmio um certificado de Menção Honrosa. Todos os 

primeiros colocados terão seus trabalhos divulgados nos meios de comunicação locais da UFPA. 

“Sobre o tema do concurso de fotografia, o objetivo foi provocar o estudante de biologia, bem como o de outros 

cursos que estudam algum aspecto da Biologia, estudantes de biomedicina e biotecnologia e professores e 

funcionários, a registrar e inscrever imagens do mundo biológico com o qual tem contato. Como aficcionado por esta 

arte, resolvi disseminar este gosto para os alunos, e o evento têm rendido trabalhos belíssimos. Espero que o tema 

deste ano nos traga mais surpresas agradáveis”, relata o professor Edmar Costa, diretor da Faculdade de Biologia. 

Serviços: 

I Encontro Científico do ICB 

Local: Faculdade de Ciências Biológicas (ICB/UFPA) 

Data: 29 de outubro a 01 de novembro 

Hora: A partir de 9h 

 

Saiba mais: 
● Contato: (91) 3201-7724 

Matéria completa no Portal da UFPA: http://goo.gl/VAqczo 

 

Sugestão de Entrevistados:  

● Edmar Costa, diretor da Faculdade de Biologia. 

 

Contatos:  

● Coordenadoria de Imprensa e Informação – Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 3201.8039 / 8272.1100 // E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 
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