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Presidente do CFBio se reúne com o ministro da Pesca

Wlademir Tadei entrega Agenda do Biólogo ao ministro Helder Barbalho

PARTICIPE!

O presidente do Conselho Federal de Biologia (CFBio) Wlademir João
Tadei se reuniu no dia 17 de junho com o ministro da Pesca e
Aquicultura, Helder Barbalho. Durante a visita Tadei tratou da vasta
atuação do Biólogo e colocou o CFBio à disposição para colaborar com
a revisão das espécies de peixes e invertebrados ameaçados de
extinção. O presidente entregou ao ministro um documento atestando
a capacidade técnica dos Biólogos para atuarem na Aquicultura. Além
de diretores do Ministério, participaram do encontro o presidente do
CRBio-07, Jorge Callado, e o Conselheiro Wagner Valenti, referência na
área da Aquicultura no Brasil. Diante das exposições o ministro disse
ter total interesse em parcerias com Biólogos e o CFBio. "Estamos
absolutamente abertos ao diálogo", declarou. O Programa Nacional de
Sanidade de Animais Aquáticos de Cultivo "Aquicultura com Sanidade"
também foi tema da conversa.

CFBio regulamenta atuação do Biólogo na Gestão Ambiental

O Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal
(CONCEA) abriu Consulta Pública sobre a manutenção de
caninos e felinos domésticos em instalações de instituições de
ensino ou pesquisa científica. Dê sua contribuição, Biólogo!

CFBio participa de Fórum dos Conselhos da Saúde
O presidente do CFBio Wlademir João Tadei e a Conselheira
Secretária Vera Lúcia Callegaro participaram da 106ª reunião
ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde
(FCFAS). A Bióloga Deise Bonora, representante do CFBio nos
encontros mensais do FCFAS, também compareceu à reunião, que
ocorreu no dia 18 de junho, em Brasília. Durante o encontro o
CFBio e os demais Conselhos que atuam na Saúde se propuseram
a discutir e avaliar internamente o Projeto de Lei nº 200/2015,
que trata da pesquisa clínica em seres humanos e que foi alvo de
fortes críticas do coordenador da Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP), Jorge Venâncio. Também entrou na pauta de
discussões a qualidade dos cursos de graduação oferecidos por
meio da Educação à Distância, bem como a atuação de tecnólogos
nas áreas da Saúde.

Com o objetivo de regulamentar a atuação do Biólogo na Gestão
Ambiental de atividades e de empreendimentos públicos e privados,
o CFBio editou em junho a Resolução nº 374/2015. A medida reitera
que o Biólogo é o profissional técnica e legalmente habilitado para
atuar na área, incluindo na elaboração, execução, análise,
gerenciamento, planejamento, desenvolvimento, auditoria ambiental
e em outras atividades relativas à gestão do meio ambiente. A
resolução estabelece também atividades profissionais e as áreas de
atuação do Biólogo na Gestão Ambiental. A atuação do profissional
das Ciências Biológicas na área da Gestão Ambiental foi estabelecida
em agosto de 2010, por meio da Resolução nº 227.

Equipe de peso é designada para Comissão CFBio de Cursos
O Conselho Federal de Biologia designou uma equipe de peso para
avaliar os cursos de graduação pré-selecionados para o Selo CFBio de
Qualidade de Cursos de Ciências Biológicas, criado pela Resolução nº
352/2014. No total, mais de 80 instituições enviaram documentação
para edição de 2015 do Selo. Confira os membros da distinta
Comissão CFBio de Cursos /Ano 2015: Sandra Trufem (Coordenadora),
Laurindo Costa (Secretário), Vera Callegaro (Vogal), Marcelo Garcia
(Vogal), Solange Viveiros (Vogal) e Celso Pereira (Suplente).
EXPEDIENTE
Presidente do CFBio e Conselheira Secretária (ao centro, em pé) em reunião do
FCFAS, em Brasília

*Mais informações no site www.cfbio.gov.br
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