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PLANO DE TRABALHO
1. Instituição solicitante e CNPJ
MutaGen-Brasil (Associação Brasileira de Mutagênese e Genômica
Ambiental)
CNPJ 00.133.032/0001-65
A Associação Brasileira de Mutagênese e Genômica Ambiental - MutaGen-Brasil (antiga Sociedade
Brasileira de Mutagênese, Carcinogênese e Teratogênese Ambiental (SBMCTA), fundada em 11 de
setembro de 1989, é uma entidade civil, com tempo de duração indeterminado, sem fins lucrativos,
que congrega pesquisadores da área e áreas afins do Brasil e de outros países. A MutaGen-Brasil tem
como parcerias científicas nacionais a FeSBE (Federação de Sociedades de Biologia Experimental) e a
SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), e internacionais ALAMCTA (Asociación
Latinoamericana de Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental) e a IAEMGS
(International Association of Environmental Mutagenesis and Genomics Societies), o que caracteriza a
integração entre pesquisadores membros das sociedades científicas de todo o mundo.
Reconhecida como sendo de utilidade pública, esta sociedade visa estimular a pesquisa e o
desenvolvimento tecnológico nas áreas de Ciências da Saúde, Ciências Biológicas e Ciências Agrárias.
Além de promover eventos científicos, a MutaGen-Brasil realiza bianualmente o importante Congresso
de MutaGen-Brasil. Através da troca de experiências e o intercâmbio de descobertas e avanços
científicos a MutaGen-Brasil, também, ampliando as fronteiras do conhecimento na busca de soluções
para as principais descobertas que afligem o Brasil e o Mundo.

2. Organizadores
Comissão Organizadora (Diretoria MutaGen-Brasil 2020/2022)
Presidente: Silvia Regina Batistuzzo de Medeiros (UFRN)
Vice-Presidente: Vanessa Moraes de Andrade (UNESC)
Primeira Secretária: Viviane Souza do Amaral (UFRN)
Segundo Secretário: Leonardo Karam Teixeira (INCA)
Primeira Tesoureira: Deborah Arnsdorff Roubicek (CETESB)
Segunda Tesoureira: Raquel Alves dos Santos (UNIFRAN)
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3. Comissão Científica
Composta por pesquisadores sediados nas principais instituições brasileiras de ensino e pesquisa,
alocados como representantes de área e membros da MutaGen-Brasil. A função principal desta
comissão é elaborar o programa científico e avaliar os resumos submetidos. Adicionalmente, a
comissão conta com bolsistas PQ do CNPq em diferentes áreas, com destaque para a Presidente da
MutaGen-Brasil e do evento, Dra. Silvia Regina Batistuzzo de Medeiros (Nível 1C); a Vice-presidente da
SBP e do evento, Dra. Vanessa Moraes de Andrade (Nível 1D), além de diversos outros Doutores com
produção científica e projetos aprovados junto as agências de fomento, atuantes na área de
Mutagenese e sub-áreas: Avaliação de risco genotóxico e saúde pública, Carcinogênese/Oncogenética,
Células germinativas e efeitos hereditários, Epigenômica, Genética Toxicológica Aplicada, Instabilidade
Genômica, Mutagênese Ambiental, Nutri genômica, Reparo de DNA, Toxicogenômica e Bioinformática.
Bruno do Amaral Crispim – UFG
Carlos Fernando Araújo Lima de Oliveira - UERJ
Carlos F. M. Menck - USP
Carlos Renato Machado - UFMG
Catarina Takahashi - USP
Cesar Koppe Grisolia - UNB
Daisy Favero Salvadori - FAPESP
Daniel Alexandre Morales - UNICAMP
Denise Crispim Tavares – UNIFRAN
Diego Luís Ribeiro - USP
Edson Luis Maistro - FAPESP
Elza Sakamoto Hojo – USP
Fábio Kummrow - UNIFESP
Fernanda Rabaioli da Silva - UNILASALLE
Francisco Meirelles Bastos de Oliveira - UFRJ
Gisela de Aragão Umbuzeiro - UNICAMP
Ilce Mara de Syllos Cólus - UEL
Israel Felzenszwalb - UERJ
Jaqueline Picada - ULBRA
João A. P. Henriques – UFRGS
Leonardo Pereira Franchi - USP
Lucia Regina Ribeiro - UNESP
Lusânia Maria Greggi Antunes – USP
Mário Antônio Spanó - UFU
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Mário Sérgio Mantovani - UEL
Nadja C. Souza Pinto - USP
Nicolas C Hoch - USP
Paula Rohr – ULBRA
Rafael Rodrigues Dihl - ULBRA
Rommel Mario Rodriguez Burbano - UFPA
Sharbel Weidner Maluf - UFSC
Tirzah Braz Petta Lajus - UFRN
Wilner Martinez López - Montevideo, Uruguay

4. Objetivo
A MutaGen-Brasil tem como finalidade congregar pesquisadores e acadêmicos ligados ao estudo da
Avaliação de risco genotóxico e saúde pública, Carcinogênese/Oncogenética, Células germinativas e
efeitos hereditários, Epigenômica, Genética Toxicológica Aplicada, Instabilidade Genômica,
Mutagênese Ambiental, Nutri genômica, Reparo de DNA, Toxicogenômica e Bioinformática visando
desenvolver, integrar, divulgar e promover a pesquisa, a educação e a aplicação responsável da
excelência e do conhecimento científico, como forma de impulsionar o desenvolvimento humano e
socioeconômico sustentável do País e do mundo. Além disto, esta Associação direciona especial
atenção para a atualização científica de profissionais; para a formação de novos pesquisadores na
Área; e para auxiliar em políticas públicas voltadas para a avaliação de risco em saúde humana e
ambiental, buscando a prevenção.
O congresso da MutaGen-Brasil é realizado a cada dois anos e, desde a fundação da SBMCTA em 1989,
já foram realizados 14 eventos. Com importante papel na disseminação do conhecimento e formação
de profissionais brasileiros, os eventos organizados pela MutaGen–Brasil têm estimulado fortemente
a participação de alunos de graduação e pós-graduação e recém-doutores. Em geral, os participantes
são oriundos de universidades públicas e privadas, institutos de pesquisa, empresas e órgãos ligados
ao meio ambiente. Evidenciando o reconhecimento da MutaGen–Brasil no cenário mundial, em 2013,
a Associação foi responsável pela organização da 11th International Conference on Environmental
Mutagens, evento quadrienal da IAEMS - International Association of Environmental and Mutagen
Societies (atualmente, IAEMGS: International Association of Environmental and Genomic Mutagen
Societies), que foi realizado com muito sucesso no Hotel Bourbon, em Foz do Iguaçu - PR.
No ano de 2021 a MutaGen-Brasil completará 32 anos de existência e realizará seu 15º Congresso,
debutando na realização de um evento totalmente virtual, devido à pandemia da COVID-19. Inspirado
pela importância da agenda 2030 da ONU, este evento terá como tema: MutaGen 2021: ampliando
conexões para um planeta sustentável. Com este tema, queremos não apenas mostrar as conexões
existentes entre nossos associados com diversos pesquisadores do mundo por meio dos simpósios,
mas sobretudo proporcionar novas conexões, trazendo novos pesquisadores, novas áreas. Cada
simpósio refletirá uma área de atuação da nossa Associação e contará com pesquisadores
estrangeiros, nacionais e jovens pesquisadores. Desejamos, com este evento, mostrar aos jovens
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alunos o quão bela e fascinante é a ciência, o quão importante é para a resolução de problemas, para
tornar a vida em nosso planeta sustentável, e que ciência não se faz sozinho, mas em equipe.

5. Valor do apoio científico-tecnológico
solicitado e descrição dos custos
Patrocínio
1.

Cota Diamante – investimento de R$ 4.000,00 – prevê a assinatura em todas as peças
gráficas e de mídia; exposição da marca nos painéis do evento; possibilidade de ações de
marketing no evento – uma conferência (em um dos dias do evento, duração de 50
minutos – on-line) e divulgação de um vídeo institucional/comercial (em todos os dias,
em uma sala do evento, com duração máxima de 3 minutos em um dos coffee breaks online). Adicionalmente, o mailing dos inscritos no evento.

2.

Cota Bronze – investimento de R$ 1.500,00 – prevê a assinatura em todas as peças gráficas
e de mídia; exposição da marca nos painéis do evento.

3.

Outras modalidades de Patrocínio:
Tipo

Valor da cota R$

Palestra Técnica (50 min)

3.000,00

Anúncio Master (até 2 min) – mínimo 5 inserções

2.000,00

Mala direta (enviada pela MUTAGEN)

3.000,00

6. Responsabilidades do solicitante
Responsabilizamo-nos pela coordenação das ações propostas e consequente gestão dos recursos e
operacionalização das diferentes iniciativas, bem como na divulgação adequada do apoio recebido no
site da MutaGen-Brasil (https://mutagen-brasil.org.br) e na primeira página do evento. A
responsabilidade da empresa fica limitada ao repasse dos recursos em tempo hábil.

MutaGen-Brasil

7. Programação Científica
Para acessar a programação clique aqui:
https://www.mutagen2021.com.br/programa-1
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