
 

 

 
 

PORTARIA Nº 06/2015 
 

 
“Institui a linha editorial da revista 
BIOPARANÁ.” 
 

  
  O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 
7ª REGIÃO – CRBio-07, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei n.º 6.684, de 03 de setembro de 1979, alterada pela Lei n.º. 7.017, de 
30 de agosto de 1982 e regulamentada pelo Decreto n.º 88.438, de 28 de junho 
de 1983.  
 
  Considerando o aprovado na 50ª Sessão Plenária, realizada em 
25 de abril de 2015; 
 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1° Instituir a linha editorial da revista BIOPARANÁ, conforme 
documento anexo a esta Portaria. 

 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.  
 

 
Curitiba/PR, 27 de abril de 2015. 

 
 
 

Jorge Augusto Callado Afonso 
CRBio 08085/07-D 

Presidente do CRBio-07 
 



     

 

Linha editorial da revista BIOPARANÁ 
 
Para estabelecer as diretrizes da revista BIOPARANÁ e formalizar a escolha de 
assuntos pautados na publicação, bem como as fontes convidadas para as 
entrevistas, optou-se pela elaboração de uma linha editorial com os princípios 
apresentados a seguir: 
 
Apresentação 
 
Com periodicidade trimestral, tiragem de 4,5 mil exemplares impressos e 
publicação digital simultânea, a revista BIOPARANÁ é uma realização do 
Conselho Regional de Biologia do Paraná (CRBio-07). A revista é produzida 
por uma agência de comunicação especializada em parceria com a Comissão 
de Divulgação e Comunicação (CDC) do Conselho, que delibera sobre a pauta 
de cada revista e aprova as redações produzidas pela agência. 
 
A primeira edição circulou em setembro de 2009 e desde então passou por 
algumas mudanças no projeto gráfico e editorial. Atualmente, ela é composta 
por dez editorias distintas, cada qual com um enfoque, distribuídas pelas 24 
páginas da revista.   
 
A publicação, impressa em papel reciclato, é destinada aos Biólogos 
registrados do estado, que a recebem em suas residências pelos Correios. Ela 
também é entregue, no Paraná, em empresas registradas, institutos de 
pesquisa, universidades e faculdades, bibliotecas, prefeituras de todos os 
municípios paranaenses e órgãos públicos com ligação com a Biologia, como, 
por exemplo, IAP, IBAMA e Secretarias de Meio Ambiente. 
 
Objetivos 
 
A BIOPARANÁ é um veículo especializado em Biologia voltado à disseminação 
de assuntos de interesse da categoria profissional para Biólogos e toda a 
sociedade. Entre os principais objetivos da publicação estão comunicar fatos 
essenciais para a evolução das Ciências Biológicas, ações relevantes 
protagonizadas por Biólogos com impactos sociais e ainda as atividades 
promovidas pelo sistema CFBio-CRBios em prol da categoria e de toda a 
sociedade. Os conteúdos veiculados na revista têm o intuito de fortalecer e 
divulgar a imagem do profissional Biólogo no território nacional, de modo 
especial no estado do Paraná, região atendida pelo CRBio-07. 
 
Participação 
 
São convidados a contribuir como entrevistados, com os temas pautados na 
revista, os Biólogos registrados em um dos Conselhos Regionais de Biologia 
do País, com a situação devidamente regularizada. Profissionais de outras 
áreas são entrevistados apenas quando representam determinada instituição 
no cargo que ocupam ou quando são imprescindíveis para a compreensão da 
pauta. Cada editoria da revista deve ter ainda como meta a participação de, ao 
menos, um Biólogo registrado, principalmente, nos casos em que forem 



     

 

entrevistados professores universitários, profissionais de outras áreas de 
atuação e/ou formados em Biologia sem o registro profissional no Conselho.  
 
Padronizações 
 
Com o intuito de ter uma identidade visual e textual uniforme, são adotadas 
algumas padronizações na revista, sendo as principais: 
 

 Biólogo e Biologia são sempre escritos com inicial maiúscula. Da mesma 
forma que o nome da revista, BIOPARANÁ, deverá ser toda escrita em 
caixa alta; 

 Nomes científicos são publicados em itálico, com a inicial do primeiro nome 
binomial da espécie escrita em caixa alta e a inicial do segundo nome em 
caixa baixa; 

 Os nomes de Biólogos são sempre acompanhados pelo número de registro, 
na primeira menção na editoria; 

 Todas as fotografias utilizadas para ilustrar as editorias devem possuir 
resolução adequada para impressão em alta qualidade; bem como serem 
oriundas de arquivos públicos, fornecidas com a devida autorização dos 
seus autores, ou ainda, com o direito de uso de imagem adquirido pelo 
CRBio-07. Em todos os casos, as fotografias são acompanhadas da 
inserção dos respectivos créditos; 

 A revista segue projeto gráfico apresentado por agência de comunicação e 
aprovado pela CDC/CRBio-07. 

 
Editorias 
 
Atualmente, compõem a publicação as seguintes editorias: Editorial, No 
Paraná, Entrevista, Utilidade, Especial, Destaque, Capa, Mercado de Trabalho, 
Olhar Sobre a Natureza e Informe. Cada uma delas aborda assuntos diferentes 
que juntas se tornam a BIOPARANÁ. A composição dessas editorias podem 
ser alteradas em deliberações conjuntas da CDC/CRBio-07 e a agência de 
comunicação contratada. Confira abaixo os direcionamentos de cada editoria:  
  
Editorial  
Escrita pelo presidente do CRBio-07, trata-se de uma editoria fixa na página 
número dois. O espaço é destinado à fala do representante para com todos os 
profissionais da categoria, e com a sociedade em geral, relacionando a 
atualidade aos interesses defendidos pela Biologia.  
 
No Paraná  
Nesta editoria são abordadas pesquisas e realizações paranaenses nos mais 
diversos assuntos, com preferência por trabalhos produzidos nas 
universidades, institutos e centros de pesquisas do estado.  

 
Entrevista  
Na presente editoria um Biólogo com relevante trabalho na Biologia, escolhido 
pela CDC/CRBio-07, é convidado para dar entrevista sobre suas realizações e 
trajetória profissional. Em formato pingue-pongue, de perguntas e respostas, o 



     

 

profissional comenta assuntos pautados pela produção da revista e dá sua 
opinião sobre assuntos a ele relacionados. 

 
Utilidade  
A editoria discute um assunto útil não só para os Biólogos como para a toda a 
sociedade. Profissionais relacionados à temática são convidados a falar sobre 
o cenário em pauta. 
 
Capa  
Essa é a matéria que ganha o maior destaque na revista. Toda a imagem de 
capa da publicação faz referência a esta editoria, que conta com o maior 
número de páginas. Os temas são escolhidos dentre aqueles que permitem o 
aprofundamento da redação sob diversas vertentes e pontos de vista dos 
entrevistados, sempre em consonância com a presente linha editorial da 
revista.   
 
Especial  
Este espaço é destinado ao destaque de algum tema que seja considerado 
relevante à Biologia pela CDC-CRBio-07. Depois da capa, é a editoria mais 
importante da revista. A pauta pode surgir de algum acontecimento factual ou 
não. Assuntos relacionados à educação e à cultura podem ser discutidos nessa 
editoria, desde que relacionados com a Biologia. 
 
Destaque  
Em Destaque são apresentadas realizações do Conselho como as reuniões 
plenárias e atividades de fiscalização. 
 
Mercado de Trabalho  
Esta editoria aponta tendências de mercado e áreas já consolidadas de 
trabalho do Biólogo. É um canal importante para mostrar as possibilidades de 
atuação do profissional formado em Ciências Biológicas.  
 
Olhar Sobre a Natureza  
Neste espaço, diferentemente dos outros, predominam as imagens. 
Preferencialmente enviadas pelos próprios leitores da publicação, as 
fotografias são acompanhadas de legendas que explicam o contexto da 
imagem registrada pelos Biólogos do estado. As sugestões podem ser 
enviadas para o e-mail comunicacao@crbio-7.gov.br. 
 
Informe  
A última editoria é destinada a apresentação das realizações do sistema 
CFBio/CRBios, bem como a prestação de informações e esclarecimentos sobre 
o mesmo.  
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