
Carta Aberta à Comunidade

O SINAFERM (Simpósio Nacional de Bioprocessos), associado ao SHEB (Simpósio de
Hidrólise Enzimática de Biomassas (SHEB), e o ENZITEC (Seminário Brasileiro de
Tecnologia Enzimática) são eventos científicos de grande proeminência na área de
Biotecnologia no Brasil. Tradicionalmente esses eventos ocorrem em anos diferentes,
permitindo assim pelo menos um encontro anual de pesquisadores que atuam na área. O
SINAFERM-SHEB envolve entre 500 e 700 participantes e se destaca pela área de
Bioprocessos. Já o ENZITEC congrega a comunidade de enzimologia fundamental e
aplicada, que tem grande tradição no país. Esses dois eventos, juntamente ao COBEQ
(Congresso Brasileiro em Engenharia Química), representam uma parcela significativa da
comunidade de Biotecnologia e Bioprocessos do país.

Em função da pandemia da COVID-19, todos os planejamentos para a organização desses
três tradicionais eventos foram inviabilizados nos seus respectivos anos. A opção de
realizar alguns desses eventos de forma virtual foi considerada e afastada por vários
motivos, como restrições no networking e discussões mais aprofundadas entre
pesquisadores, estudantes e representantes da indústria. Além disso, há vários anos, as
limitações financeiras às quais aciência brasileira está sujeita tem se tornado elemento
desafiador na realização de eventos científicos, algo que com a pandemia atingiu
patamares sem precedentes.

Diante desses fatos as organizações do SINAFERM-SHEB 2021/2022 e do ENZITEC
2020/2022 entenderam que a melhor solução seria a realização conjunta dos eventos, de
forma a maximizar os benefícios a todos os participantes com uma agenda científica e
tecnológica mais multidisciplinar e rica.

As comissões organizadoras juntas esperam que o almejado encontro de eventos
coirmãos possa ser visto por todos como uma celebração ao diálogo e à união Dado às
severas restrições impostas pela pandemia, será uma bela ocasião para rever
colaboradores e amigos, nos abraçarmos e juntos em volta de uma mesa, buscarmos
construir uma comunidade de biotecnologia e bioprocessos mais forte no Brasil.

Em breve traremos mais detalhes sobre o local e data deste evento conjunto.

Saudações cordiais,

Maria Alice Zarur Coelho (Presidente SINAFERM-SHEB 2021/2022)
Mario Tyago Murakami e Rosana Goldberg (ENZITEC 2020/2022)


