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Porto Seguro, 19 de janeiro de 2017 
 
À Comunidade Universitária da UFSB 
 
Prezados(as) Docentes, Técnicos Administrativos e Estudantes, 
 

No período de 29 de janeiro a 03 de fevereiro de 2017, a Universidade Federal 
do Sul da Bahia (UFSB – Campus Sosígenes Costa) estará sediando o XXII Encontro 
Brasileiro de Ictiologia. Trata-se de um evento técnico-científico patrocinado pela 
Sociedade Brasileira de Ictiologia que já está consolidado no cenário nacional e 
internacional, mas que será realizado pela primeira vez na Bahia. 

 
Durante o referido período, o XXII EBI reunirá estudantes e pesquisadores que 

tem os peixes como objeto central de estudo. Serão 920 pessoas reunidas, 785 
trabalhos sendo apresentados e uma atividade científica que envolve 14 mini-cursos, 
11 palestras, 13 mesas-redondas, 7 workshops e 3 Simpósios e 1 Conferência 
Internacional. No total, receberemos 120 palestrantes, sendo 18 estrangeiros 
(programação final disponível no site do evento www.ebi2017.com.br). 
Adicionalmente, pela primeira vez das edições do EBI, buscaremos desenvolver 
atividades culturais que estejam integradas à programação científica, dinamizando 
ainda mais o evento. 

 
Com todo este público e série de atividades, o XXII EBI ocupará toda a 

estrutura do Campus Sosígenes Costa, bem como demandará do apoio de 
equipamentos, veículos e pessoal dos demais campi. Sabemos que um evento deste 
porte trás transtornos para os colegas e, por isso mesmo, quando agendamos o 
evento (decisão tomada em maio de 2015), escolhemos a última semana de janeiro 
justamente considerando o fato de que não estaríamos em atividade em função das 
férias de janeiro. Como é de conhecimento de todos(as), o nosso movimento 
democrático de luta pela qualidade da Educação e contra os desmandos do governo 
federal nos levou à atual situação de retorno às atividades em sincronia com a 
realização do XXII EBI. Antes mesmo do início da greve da UFSB e do movimento de 
ocupação, nós assumimos uma série de compromissos com as agendas dos 
convidados e participantes do EBI, o que não nos permitiu pensar em qualquer 
alteração de datas.  

 
Diante do exposto e antevendo os transtornos gerados, em nome de toda a 

Comissão Organizadora do XXII EBI, venho por meio desta mensagem antecipar os 
pedidos de desculpas pela situação e solicitar aos docentes, técnicos e estudantes 

http://www.ebi2017.com.br/
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compreensão e colaboração para o sucesso do XXII EBI. Solicitamos atenção também 
aos docentes na dispensa dos(as) estudantes que estarão colaborando na monitoria. 
Embora seja um evento de um grupo particular de pesquisadores, estamos 
trabalhando pela imagem de nossa instituição e buscando contribuir com a 
experiência adquirida para outros eventos que venham a nos suceder. Assim, 
acreditamos que o XXII EBI pode ser encarado como um evento da UFSB. 

 
Aproveitando a oportunidade, venho a partir desta mensagem convidar a 

Comunidade Universitária para a Cerimônia de Abertura do XXII EBI que ocorrerá no 
dia 29 de janeiro de 2017 à partir das 18:00hs, no Auditório Monte Paschoal 1. 

  
Não mais havendo nada a tratar, despeço-me agradecendo à atenção 

dispensada. 
  
 
Atenciosamente, 
 

 
Leonardo Evangelista Moraes 
Presidente do XXII EBI 
 
 


