Querido participante,
Como é de seu conhecimento, o XXVII CBO aconteceria em 2020 e foi transferido para 2021
em virtude da Pandemia provocada pelo novo coronavírus. Estamos esperançosos com o início da
aplicação das vacinas e pelo retorno da normalidade das nossas vidas. Entretanto não há indicações
de que tenhamos a nossa comunidade vacinada até o final de julho e, apesar de estarmos ansiosos
para nos encontrarmos e trocarmos experiências pessoalmente, decidimos adotar o princípio da
precaução e, a exemplo de muitas sociedades e organizações nacionais e internacionais, transformar
o nosso XXVII em um Evento online. Consideramos, principalmente, as respostas de vocês ao
questionário enviado e a impossibilidade de contar com verbas governamentais para a realização
de um evento misto. Todos devem estar acompanhando a precariedade de recursos atuais para a
pesquisa e formação de pesquisadores no país.
Como muitos de vocês, nos sentimos frustrados em relação à essa decisão. Mas
conjuntamente com a diretoria da SBO nos sentimos compromissados a garantir a segurança e o
bem estar de todos. Precisamos proteger nosso bando e contamos com o apoio de vocês para isso!
Consideraremos com muita atenção todos os pontos que foram colocados nas respostas do
questionário, para nos reinventarmos e fazer desse Evento uma grande oportunidade de
aprendizado para todos. Estamos empenhados em fazer desta uma edição incrível, independente
do formato. Por isso, seguimos estruturando e pensando sobre novas formas de interação entre
todos, com encontros sociais, trocas, conexões e o melhor de todos: o Jacana Jacana, é claro! Para
garantir isso, nossa prioridade é ter uma plataforma personalizada, com programações científicas
ao vivo, garantindo a comunicação entre todos os participantes que já estão inscritos e aos novos
que poderão ainda se inscrever
Pontuamos abaixo algumas das maiores preocupações que surgiram de vocês até o
momento para que possamos manter nossa conversa transparente como de costume:

POR QUE NÃO AGUARDAR O PRESENCIAL?
Não há boas perspectivas de distribuição de vacinas no RS e Brasil, as estatísticas de contágio da
população brasileira não sugerem melhoras desse quadro em curto prazo e precisamos de
definições urgentes. Não saberíamos para quanto transferir o Evento neste ano. Adicionalmente,
seria inviável em Gramado, pois as datas precisam ser marcadas com muita antecedência. Além
disso, se em agosto a situação estiver melhor, mesmo adotando todas as medidas mitigadoras de
risco, estaríamos vulneráveis ao vírus e não nos sentimos, como coordenação, preparadas para
assumir esse risco.
Sentimos a necessidade de um encontro (mesmo que não seja físico), para reunir nossa comunidade
e poder debater os novos estudos. Para que desta forma, a gente consiga diminuir a saudade e
aumentar nossas esperanças para uma próxima edição presencial. Vamos nos reunir, se tudo der
certo em 2022 no próximo CBO!

OS VALORES DE INSCRIÇÃO SERÃO OS MESMOS?
Estamos remodelando o formado do evento de acordo com as novas necessidades e, juntamente a
isso, construindo o seu fluxo financeiro. Nossa intenção é realizar um evento online com inscrição
mais acessível, para que possamos ampliar ainda mais a difusão do conhecimento. Isso quer dizer
que teremos novos valores divulgados para novos inscritos e sob os quais serão integrados todos
os inscritos já regularizados. As normas sobre cancelamentos, reembolsos parciais, aquisição de
créditos e tudo mais pertinente à parte financeira será divulgada em breve (mas tenham certeza de
que estamos nos esforçando para encontrar as alternativas mais justas para todos!).
A DATA DO EVENTO TAMBÉM SERÁ ALTERADA?
Não, manteremos a data de 1 a 5 de agosto de 2021.
MAS E SE EU NÃO QUISER PARTICIPAR DO ONLINE?
A sua participação é fundamental e muito importante para o evento, mas entendemos que nem
todos conseguem ou se adaptam a este formato online. Nós teremos a possibilidade de reembolso,
conforme as regras de cancelamento de inscrição. Mas pedimos que também vejam com carinho a
continuidade de sua participação, estamos pensamento em muitos detalhes que permitam que a
gente tenha uma experiência revigorante (juntos)!
A PROGRAMAÇÃO SERÁ A MESMA? O MINICURSO QUE ME INSCREVI ESTÁ CONFIRMADO?
Estamos confirmando a disponibilidade de todos os palestrantes e ministrantes de minicurso e nos
esforçando ao máximo para manter a programação que você já conhece. Podem surgir alterações
de horários de algumas palestras, principalmente em virtude do fuso horário de nossos palestrantes
estrangeiros. Possíveis ajustes serão feitos e devidamente avisados a todos até dia 10/03/2021.
Sabemos que você pode ter dúvidas nesse momento, mas pedimos a compreensão de todos até
esta data limite para fazermos todos os ajustes com bastante carinho e atenção.
A SUBMISSÃO DE RESUMOS SERÁ REABERTA?
Sim! Teremos um mês para receber resumos de novos inscritos. Fique ligado no nosso website e nas
outras mídias sociais.
O MEU RESUMO ESTÁ DESATUALIZADO, POSSO TROCAR?
Sim, os inscritos que já haviam submetido trabalhos anteriormente poderão atualizar seus trabalhos
em data a ser divulgada nas nossas mídias. Deverá ser mantido o mesmo título (salvo exceções que
devem ser comunicadas anteriormente) e escopo do estudo em geral.

E OS VALORES DE INSCRIÇÃO, PERMANECERÃO OS MESMOS?
Não. Com a reavaliação de custos do evento no formato virtual, teremos uma redução nos valores
de inscrição. Em breve divulgaremos a tabela atualizada. Mas não se preocupe, se você pagou a
inscrição mais cara do que aplicaremos agora, você receberá reembolso do valor de diferença! Todas
estas normas e novos valores serão divulgadas no site e analisaremos caso a caso para que seja justo
para todos e ainda tenhamos novas adesões ao bando!
QUAIS OS RESULTADOS DA PESQUISA APLICADA?
Recebemos 209 respostas, 70,8% eram inscritos e 29,2% ainda não estavam inscritos.
Destas respostas, 77% das pessoas disseram que ainda participariam se o evento fosse realizado no
formato online. 7% responderam que não tinham certeza de sua participação no virtual e 16%
falaram que não.
Mais de 55% responderam com “Não” ou “Não sei quando questionados se sentiriam seguros em
participar de um evento presencial (em Gramado / RS), mesmo sabendo que todos os protocolos
de saúde estariam sendo seguidos totalmente pela Comissão Organizadora”.
Pensando que o formato online também atua na democratização da participação, uma vez que
recursos de passagem, hospedagem e alimentação não são gastos, 63% acredita que fazer o CBO
virtual pode ampliar nossa rede de alcance e distribuição de conhecimento.

Considerando estas e todas as outras sugestões que recebemos através do formulário, estamos
trabalhando intensamente para fazer um evento inesquecível, conectando a todos nós.
Gostaríamos de te convidar a continuar conosco nesse novo voo! Que não é o voo que
esperávamos, mas que é o voo mais lindo, seguro e possível neste momento.
E um lembrete bem importante: mantenha o seu endereço atualizado no sistema (isso é
importantíssimo!).

Caso você ainda tenha alguma dúvida, pode conversar com a gente nestes canais:
Instagram: @xxviicbo2021 / E-mail: cbogramado@gmail.com / atendimento@criandoelo.com.br
WhatsApp: +55 (51) 98446-1567
Contamos com você!
Grande abraço,

Dra. Carla S. Fontana e Dra. Sandra M. Hartz
Comissão Organizadora
XXVII Congresso Brasileiro de Ornitologia

