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Caros associados da SOBRE e interessados na restauração ecológica: 

 

Conforme já anunciado no informativo anterior, temos um grande desafio pela frente: construir a II 

Conferência Brasileira de Restauração Ecológica, a SOBRE2018. Essa edição, mais enxuta e a primeira 

exclusivamente “nossa”, será em Belo Horizonte, de 7 a 9 de novembro de 2018. A Diretoria e Conselho da 

SOBRE têm certeza de que seremos muito bem recebidos pelos mineiros, com sua rica cultura, belezas 

históricas e naturais e, sem falta, a culinária e aquela típica cachaça, para estimular a boa prosa (com 

moderação, claro!). Além disso, boas práticas de restauração ecológica estão sendo conduzidas no estado, 

e teremos a oportunidade de conhecê-las mais de perto e também ter um panorama do que acontece no 

Brasil inteiro. Sintam-se todos convidados! Vale lembrar que, em conjunto com a SOBRE2018, ocorrerá o X 

Simpósio Brasileiro de Sementes Florestais. 

Nesse informativo divulgamos a composição da Comissão Organizadora da SOBRE2018. Trata-se de 

um timaço de especialistas, reunido pelas suas qualidades técnicas e pelo grande potencial de mobilização 

no tema. Todos os nomes foram cuidadosamente escolhidos para trabalhar arduamente na construção 

desse evento. Além disso, essa edição também apresenta o tema de nossa conferência, bastante oportuno 

e atual. Por fim, um convite a todos os associados com dotes artísticos, para que participem do edital para 

escolha do logotipo da SOBRE2018. O ganhador receberá a inscrição gratuita na conferência! 

Abraços restauradores! 

Diretoria (gestão 2015-2018) 
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COMISSÃO ORGANIZADORA DA II CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA – SOBRE2018 

Ingo Isernhagen Embrapa Agrossilvipastoril Presidente 

João Carlos Costa Guimarães Universidade Federal de São João Del-Rei Vice-Presidente 

Jerônimo Boelsums Barreto Sansevero Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Líder do Comitê Técnico-Científico 

Maria Otávia Silva Crepaldi Universidade Federal do Vale do São Francisco Comissão Organizadora 

Rubens de Miranda Benini The Nature Conservancy Comissão Organizadora 

Sebastião Venâncio Martins Universidade Federal de Viçosa Comissão Organizadora 

José Felipe Ribeiro Embrapa Cerrados Comissão Organizadora 

Soraya Alvarenga Botelho Universidade Federal de Lavras Comissão Organizadora 

Thiago Metzker  IBAM - Instituto Bem Ambiental Comissão Organizadora 

Alba Lúcia Cavalheiro Universidade Estadual de Londrina Comissão Organizadora 

Geraldo Wilson Fernandes Universidade Federal de Minas Gerais Comissão Organizadora 

Ludmila Pugliese de Siqueira Pacto pela Restauração da Mata Atlântica Comissão Organizadora 

Ciro Moura Assessor do Instituto Estadual do Ambiente (RJ) Comissão Organizadora 

 

 

TEMA DA II CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA – SOBRE2018: 

Ganho de escala da Restauração Ecológica no Brasil 

 

O tema geral da SOBRE2018 será o “Ganho de escala da Restauração Ecológica no Brasil”. Todo o 

cenário da atividade no Brasil clama por um ganho de escala: há uma legislação específica para cumprir (Lei 

12.651/2012), há uma política pública para tal fim (o PROVEG, a Política Nacional de Recuperação da 

Vegetação Nativa), há serviços ambientais a serem conservados e restaurados, há oportunidades 

econômicas e sociais envolvidas e há compromissos nacionais e internacionais assumidos.  

Precisamos urgentemente criar mecanismos para que esse ganho de escala ocorra, mas 

resguardando: a qualidade técnica e científica; a criação e fortalecimento de uma infraestrutura para a 

cadeia produtiva da restauração; a promoção de incentivos econômicos, com a geração de modelos que 

permitam a conservação e o manejo do patrimônio natural em restauração; a extensão rural, treinamento 

e educação qualificada; as políticas públicas duradouras; a geração e disseminação de tecnologias, 

maquinários e softwares para a prática da restauração.  

A SOBRE está alinhada com essas necessidades, e pretende fazer com que a conferência ajude na 

coesão de todos os atores que lidam com essas temáticas, com seções específicas e momentos de diálogos. 

Assim, pode-se criar cada vez mais uma unidade de discurso e prática, com respeito à diversidade de 

opiniões e consolidando as melhores práticas de restauração ecológica em todos os biomas brasileiros. 
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EDITAL PARA ESCOLHA DO LOGOTIPO DA SOBRE2018 –  

II CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA 

 

A Diretoria da SOBRE divulga as regras para escolha do logotipo da SOBRE2018 – II Conferência 

Brasileira de Restauração Ecológica. 

O ganhador receberá como premiação a isenção da inscrição para a SOBRE2018, devendo, no 

entanto, arcar com todos os outros custos adicionais durante o evento, incluindo traslado para a cidade-

sede. Nenhuma forma de premiação financeira será fornecida. A inscrição é gratuita, mas deve-se 

preencher a ficha e termo anexos e atender os requisitos a seguir. 

1. Pré-requisito: o proponente deve, obrigatoriamente, ser associado regular da SOBRE (cadastro 

preenchido e pagamento da anuidade efetivado – ver em www.sobrestauracao.org). 

2. Especificações técnicas do material: 

a. o logotipo deve ser elaborado considerando seu papel na divulgação da conferência e na 

replicabilidade em materiais de divulgação via eletrônica e impressa. 

b. no logotipo devem constar as expressões “SOBRE2018”, e em menor escala os dizeres “II 

Conferência Brasileira de Restauração Ecológica”, “Belo Horizonte, MG”, “7 a 9 de novembro de 2018”. 

c. deverão ser encaminhadas uma versão da marca para o texto integral (conforme item b) e uma 

versão abreviada da marca, contendo apenas o termo "SOBRE 2018" e símbolos e/ou elementos gráficos 

utilizados. 

d. a proposta deve ser enviada na forma de arquivo digital, com formatos vetorial EPS, CDR e PDF. 

e. deve apresentar a especificação das cores em CMYK ou RGB. Deve ser entregue também uma 

mostra da marca em escala de cinza e outra monocromática. 

f. deverá ser encaminhado um memorial descritivo justificando a proposta, a ideia central da 

marca, a simbologia das imagens, a escolha das cores, dentre outros aspectos que o autor achar necessário. 

g. a proposta deve atender integralmente ao briefing contido no Anexo. 

h. não poderá haver, em nenhum material constante na proposta, qualquer menção à autoria do 

mesmo, caso em que a proposta será automaticamente desclassificada. 

i. cada participante pode enviar somente um logotipo (com as variações de formatos informadas 

aqui). 

j. os arquivos devem ser enviados ao e-mail brasil.sobre@gmail.com, colocando como título da 

mensagem “Logotipo SOBRE2018”. Confirmaremos recebimento, para garantia de participação no 

concurso. A ficha de inscrição e termos anexos deverão ser inseridos no corpo do e-mail. 

3. Avaliação - Júri:  

A avaliação dos trabalhos será feita pela comissão organizadora do evento, juntamente com a 

Diretoria da SOBRE. Serão utilizados os seguintes critérios: 

- Alinhamento com a natureza do evento, com a sociedade promotora e com o tema restauração 

ecológica (peso 2). 

- Conceito: envolve inovação conceitual e técnica e aspectos estéticos (peso 2); 

http://www.sobrestauracao.org/
mailto:brasil.sobre@gmail.com
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- Criatividade e originalidade: considera a desvinculação da proposta em relação a outras marcas 

existentes (peso 1); 

- Aplicabilidade: trata-se da possibilidade de diferentes aplicações em mídias impressas e digitais e 

facilidade de ampliação e redução da imagem com qualidade (peso 1); 

- Clareza de comunicação: permitir, através de leitura visual, o entendimento sobre o evento (peso 

1). 

Cada critério será pontuado com uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez), com intervalos de meio ponto 

e multiplicada pelo peso correspondente. As notas atribuídas a cada proposta pelos membros da Comissão 

Julgadora serão registradas em Ficha Final de Avaliação. O trabalho que obtiver a maior nota será declarado 

vencedor do concurso. Havendo empate que impossibilite a definição de um vencedor, o Presidente da 

Comissão Julgadora (Presidente da Conferência) proferirá o voto de desempate. 

A Comissão Julgadora se reserva o direito de não classificar nenhum dos trabalhos apresentados, 

caso nenhum deles esteja de acordo com este Edital ou atenda aos critérios de julgamento. 

4. Direitos autorais: 

A proposta vencedora terá sua propriedade intelectual cedida de pleno direito e por prazo 

indeterminado à Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica (SOBRE), a qual não caberá quaisquer ônus 

sobre o uso da proposta vencedora, tais como pagamentos ou ressarcimentos que venham a ser 

reivindicados pelo autor. O crédito autoral será garantido e amplamente divulgado. 

O vencedor deverá apresentar o Termo de Cessão de Direitos Autorais (Anexo). A assinatura do 

Termo de Cessão dos Direitos Autorais pressupõe, por parte do ganhador do concurso, a aceitação do que 

consta no item 1. 

A proposta vencedora será utilizada em todos os materiais de divulgação e apoio do evento II 

Conferência Brasileira de Restauração Ecológica – SOBRE2018, tais como: folders, cartazes, selos, panfletos, 

envelopes, páginas na internet, vídeos, impressos oficiais e outros. 

Os demais trabalhos inscritos no concurso serão adequadamente descartados. 

5. Período para apresentação das propostas: 01 de dezembro de 2017 a 10 de janeiro de 2018. 

6. Divulgação do resultado: 15 de janeiro de 2018. 
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ANEXOS: 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO (colar no corpo do e-mail) 

Proponente:  

CPF: 
Endereço: 
Telefone: 
E-mail:  
Declaro ciência e concordância com os termos do EDITAL PARA ESCOLHA DO LOGOTIPO DA SOBRE2018. 

Local e Data 

 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS (colar no corpo do e-mail) 

Declaro ser o titular exclusivo, originário, de todos os direitos autorais, de âmbito patrimonial e moral, no 

que couber, sobre o trabalho por mim enviado nesta data, ao CONCURSO MARCA SOBRE 2018, ocasião que 

cedo e transfiro à Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica (SOBRE), regularmente inscrita no CNPJ 

sob o n° 24.853.249/0001-08, com sede à Rua Fernando de Noronha, 1426, Jardim Santo Antônio, Centro, 

CEP 80060-41-, Londrina/PR, por meio deste instrumento, de forma total, definitiva e exclusiva, sem 

qualquer limitação temporal ou territorial, os direitos patrimoniais, autorizando-o a utilizar a obra 

selecionada parcial ou totalmente, direta ou indiretamente, em quaisquer das modalidades previstas no 

artigo 29 da Lei 9.610/98. A presente cessão tem caráter irretratável e irrevogável. 

Nome: 

CPF: 

Local e Data 

 

 

BRIEFING 

A Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica (SOBRE) foi resultante de mobilizações que 

surgiram a partir da Rede Brasileira de Restauração Ecológica (REBRE), que foi formada em 2010 para 

promover colaboração técnica e científica e a troca de conhecimentos entre os diversos atores e interesses 

envolvidos nos esforços de restauração ecológica no Brasil. Fundada em 2014, em Antonina, Paraná 

(durante uma oficina de trabalho da REBRE), a SOBRE trabalha para disseminar o conhecimento científico e 

as melhores práticas e para orientar e informar os processos locais, regionais e nacionais de tomada de 

decisões, políticas públicas e legislação relacionadas com a restauração ecológica. Temos como meta 

alcançar ampla representatividade entre as universidades, os institutos de pesquisa, as empresas de 

consultoria, as ONGs, as organizações ligadas à extensão rural e florestal e o setor privado, além de 

englobar todas as regiões, biomas, ecossistemas e as partes interessadas na restauração de ecossistemas 

no Brasil. 

São objetivos da SOBRE a ampliação do conhecimento sobre o restabelecimento de processos 

ecológicos nos ecossistemas brasileiros que foram alterados, danificados ou degradados; o apoio à 

formação de  recursos humanos em Restauração Ecológica; o fornecimento de subsídios, dados, 

parâmetros e outras contribuições para a tomada de decisões e para o desenvolvimento e estabelecimento 

de políticas públicas relacionadas à restauração da biodiversidade e dos diferentes ecossistemas brasileiros, 



Rua Fernando de Noronha, 1426, Jardim Santo Antônio, CEP 86060-410, Londrina, PR. E-mail: brasil.sobre@gmail.com 

 

mediante: 

a) a promoção do intercâmbio permanente com estudiosos da Restauração Ecológica, da Ecologia da 

Restauração e ciências afins, e com órgãos, entidades e empresas interessadas no desenvolvimento e 

aplicação destes temas; 

b) apoio à pesquisa, ao ensino, à extensão e à prática no campo da Restauração Ecológica; 

c) manutenção de bancos de informações no seu campo de atuação; 

d) promoção de reuniões científicas e técnicas entre pesquisadores, professores, estudantes, servidores de 

órgãos públicos, empresas, organizações não governamentais e outras entidades interessadas na 

Restauração Ecológica e nas ciências afins; 

e) promoção de encontros, seminários, simpósios e da Conferência Brasileira de Restauração Ecológica; 

f) edição e divulgação de trabalhos especializados em Restauração Ecológica e Ecologia da Restauração, por 

meio da edição de periódicos científicos e revistas de divulgação técnica. 

 

Sobre o evento e sobre o tema do evento. 

A Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica (SOBRE) realizará sua segunda conferência 

brasileira em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, de 7 a 9 de novembro de 2018. Estimamos atrair cerca 

de 800 pessoas de todas as regiões e biomas brasileiros, incorporando a grande diversidade profissional, 

natural e cultural do país.  

Queremos atrair todas as partes interessadas no tema restauração - desde pesquisadores, 

profissionais, tomadores de decisão, formuladores de políticas públicas, educadores, técnicos, 

extensionistas, estudantes e líderes comunitários. São esperados participantes de todos os setores - 

agências governamentais, organizações intergovernamentais, ONGs e o setor privado - uma ampla gama de 

experiências profissionais nas ciências naturais e sociais. 

O tema geral da SOBRE2018 será o “Ganho de escala da Restauração Ecológica no Brasil”. Todo o 

cenário da atividade no Brasil clama por um ganho de escala: há uma legislação específica para cumprir (Lei 

12.651/2012), há uma política pública para tal fim (o PROVEG, a Política Nacional de Recuperação da 

Vegetação Nativa), há serviços ambientais a serem conservados e restaurados, há oportunidades 

econômicas e sociais envolvidas e há compromissos nacionais e internacionais assumidos.  

Precisamos urgentemente criar mecanismos para que esse ganho de escala ocorra, mas 

resguardando: a qualidade técnica e científica; a criação e fortalecimento de uma infraestrutura para a 

cadeia produtiva da restauração; a promoção de incentivos econômicos, com a geração de modelos que 

permitam a conservação e o manejo do patrimônio natural em restauração; a extensão rural, treinamento 

e educação qualificada; as políticas públicas duradouras; a geração e disseminação de tecnologias, 

maquinários e softwares para a prática da restauração.  

A SOBRE está alinhada com essas necessidades, e pretende fazer com que a conferência ajude na 

coesão de todos os atores que lidam com essas temáticas, com seções específicas e momentos de diálogos. 

Assim, pode-se criar cada vez mais uma unidade de discurso e prática, com respeito à diversidade de 

opiniões e consolidando as melhores práticas de restauração ecológica em todos os biomas brasileiros. 

 


