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I) IDENTIFICAÇÃO DA REGIONAL
Presidente: Tiago Campos Pereira
Secretário: Francis de Morais Franco Nunes
Tesoureiro: Erick da Cruz Castelli
Regional São Paulo
Período: setembro de 2018 a agosto de 2019
II) ATIVIDADES E EVENTOS APOIADOS
Evento 1
Título: “Darwin Day - UNESP Botucatu 2019”
Local: Espaço de Eventos do IB, UNESP de Botucatu.
Data: 09 de maio de 2019
Público: 198 pessoas (maioria de graduandos)
Valor do apoio: R$ 400
Link: https://www.facebook.com/darwindayunesp/
Descrição: as edições do Darwin Day Unesp seguem um modelo internacional idealizado por três
entusiastas nos Estados Unidos: Robert Stephens, que motivou o início de celebrações anuais em
honra a Darwin no Vale do Silício em 1995; o professor Massimo Pigliucci, responsável por organizar
um evento similar na Universidade do Tennessee, em 1997; e Amanda Chesworth, que se juntou a
Stephens para estabelecer oficialmente, no estado do Novo México, em 2000, o programa conhecido
como Darwin Day, o qual se tornaria um meio para propagação da ciência à população.
Evento 2
Título: “FourBiotec: Quatro dias pela Biotecnologia”
Local: Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), campus São Carlos.
Data: 06 a 09 de agosto de 2019
Público: 173 pessoas, dos quais 86% de alunos de graduação
Valor do apoio: R$ 400
Link: https://fourbiotecufscar.faiufscar.com/#/
Descrição: o FourBiotec se destaca tanto por seu cunho científico/tecnológico, com o intuito de
divulgar os mais recentes avanços na área de Biotecnologia, como também pelo seu cunho de
inovação/empreendedor, pelo contato com empresas, estudos de casos e rodas de conversa. O
público é composto por estudantes de graduação e pós-graduação, servidores docentes e técnicoadministrativos, pesquisadores e empreendedores. Ocorreram 11 palestras (sendo 4 de empresas),
01 mesa-redonda, 09 minicursos e 2 visitas técnicas. Foram apresentados 38 trabalhos científicos em
formato de pôsteres. Os recursos SBG foram empregados em despesas de viagens de palestrantes.
Outras atividades que contam com o apoio institucional da SBG-SP:
Biotec na Escola – (Processo ProEx/UFSCar: 23112.001127/2019-01): visa a difusão do
conhecimento acadêmico e atualização de professores e alunos do ensino médio, por meio de aulas
teórico-práticas envolvendo a biologia molecular para alunos da rede pública de ensino em São
Carlos. Em 2019, atividades têm ocorrido nas escolas E. E. Sebastião de Oliveira Rocha e E. E. Conde
do Pinhal, com participação da LiNA Biotec polo São Carlos.
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Biotec em Foco (3a. edição, 2019 - Processo ProEx/UFSCar: 23112.001125/2019-11): tem o
objetivo de promover palestras e discussões que abrangem os diversos campos da Biotecnologia e
afins. O público tem contato com as mais recentes descobertas científicas e ideias inovadoras, bem
como reflete sobre o uso da Biotecnologia na sociedade, de maneira (multi/trans/inter)disciplinar.
III) PRESTAÇÃO DE CONTAS
No dia 24 de abril de 2019, fomos informados pela secretaria da SBG que o valor até então
arrecadado com anuidades de sócios da regional SP era de R$ 31.950,00. Isto corresponde a uma
verba disponível de ao menos R$ 3.195,00 para auxílio de eventos.
Após consulta sobre os valores médios repassados para eventos pelas gestões anteriores, e
deliberação pelos membros da atual gestão, concordamos em disponibilizar até R$ 400 por evento.
Isso permitiria auxiliarmos até 8 eventos em 2019.
A regional foi procurada em apenas três ocasiões para solicitação de auxílios. Infelizmente,
devido à impossibilidade de auxiliar um dos eventos (vide item IV), foram disponibilizados um total
de R$ 800 para os dois eventos mencionados anteriormente, para auxiliar na cobertura parcial de
seus custos.
IV) DIFICULDADES ENCONTRADAS NO PERÍODO:
Em janeiro de 2019, a regional SP foi procurada pelos organizadores do “Workshop de
Genética da UNESP Botucatu 2019”, solicitando auxílio para o evento que ocorreria entre 1214/04/2019. Entretanto, os pagamentos das anuidades ocorreram entre janeiro e março de 2019.
Dessa forma, a regional SP teve acesso ao valor da verba que teria disponível para patrocinar eventos
(i.e., 10% das anuidades correspondentes) apenas em meados de abril, após a realização do evento
supracitado. Isso impossibilitou a repasse de verba em tempo hábil para esse evento.
V) COMENTÁRIOS E SUGESTÕES:
O problema descrito no item anterior ocorreu, em parte, por inexperiência do atual grupo
gestor da regional SP. Em retrospecto, entendemos que poderíamos ter solicitado à secretaria da
SBG informações sobre a existência de um eventual saldo de nossa regional (referente a 2018) para
o patrocínio do evento mencionado anteriormente.
Ficamos surpresos pela baixa procura por auxílios. Acreditamos que os sócios não têm
conhecimento de que as regionais podem auxiliar financeiramente seus eventos. Nesse sentido,
acreditamos que seria interessante o site da SBG mantenha essa uma mensagem informando sobre
essa possibilidade (e.g., no link “Associe-se” (https://www.sbg.org.br/pt-br/associe-se).
Sugerimos também que eventos patrocinados pela SBG (regionais) tenham obrigatoriedade
de oferecer descontos (e.g., 10% de desconto na taxa de inscrição) aos sócios adimplentes, tornando
a sociedade mais atrativa para os estudantes.
Por fim, cremos que seria importante, após cada eleição bienal, uma comunicação oficial por
parte da secretaria da SBG, informando o início formal das atividades das novas gestões.

Ribeirão Preto, 16/09/2019

Presidente da Regional SP da SBG
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