
 
 

 
 

 

 

 

 



 

Para mais informações: 
https://www.xxxx.com.br 
e-mail:ialebr.congresso2020@gmail.com 

Alameda de Universidade s/n – Bairro Anchieta 
São Bernardo do Campo –SP – CEP: 09210-580  

  

 

3ª Circular 

Comunicado sobre a Pandemia 

Considerando a situação crítica no país e no mundo devido à COVID-19, com o indicativo 

de que o distanciamento social deve perdurar por mais alguns meses e que a região 

metropolitana do Estado de São Paulo, na qual município de São Bernardo do Campo 

está inserido, foi considerada até o mês de maio, o epicentro da doença na América 

Latina, a Comissão Organizadora do III Congresso Brasileiro de Ecologia de Paisagens 

vem comunicar o adiamento do evento para setembro de 2021. 

Essa decisão foi tomada levando em consideração que o contato presencial entre 

pesquisadores da Ecologia de Paisagens é fundamental para alcançarmos os objetivos 

propostos do evento, mas essa atividade se tornou inviável para o momento com o 

avanço da pandemia de COVID-19. Acreditamos, no entanto, que devemos persistir em 

buscar o momento que nos permita interagir diretamente para discutir e avançar com a 

Ecologia de Paisagens no Brasil. Divulgaremos em breve o novo cronograma para 

submissão dos resumos e das inscrições. A duração do evento e o valor das inscrições 

não serão alterados.  

Até lá, iremos organizar atividades para comemorar os 15 anos de IALE-BR, que 

acontecerão remotamente a partir de setembro de 2020. 

Para receber as informações sobre as nossas atividades virtuais e sobre o III Congresso 

Brasileiro de Ecologia de Paisagens, cadastre o seu e-mail em  

https://forms.gle/nmCHv6ni1R2YoRMn8 

Comissão organizadora 

Prof. Dr. Alexandre Martensen (UFSCar) 
Dra. Andrea Santos Garcia (USP) 
Profa. Dra. Angela Terumi Fushita (UFABC) 
Prof. Dr. Danilo Boscolo (USP) 
Profa. Dra. Elisa Hardt (UNIFESP) 
 

  Prof. Dr. Leandro Reverberi Tambosi (UFABC) 
MSc. Marta Leite Oliver Batalha (UFES) 
Prof. Dr. Paulo Guilherme Molin (UFSCar) 
Prof. Dr. Ricardo Hideo Taniwaki (UFABC) 
Profa. Dra. Simone de Freitas (UFABC) 

Contatos 
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