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BBrraazziilliiaann  aanndd  AArrggeennttiinneeaann  RReeggiioonnss  
  

TThhee  BBrraazziilliiaann  RReeggiioonn  hhaass  aa  rriicchh  bbiioommeettrriiccaall  
ttrraaddiittiioonn  wwiitthh  aannnnuuaall  mmeeeettiinnggss  hheelldd  ffoorr  oovveerr  
5500  yyeeaarrss  ssiinnccee  tthhee  ffoouunnddiinngg  ooff  tthhee  rreeggiioonn  iinn  
11995555  dduurriinngg  tthhee  VVtthh  IInntteerrnnaattiioonnaall  BBiioommeettrriicc  
CCoonnffeerreennccee  wwiitthh  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  RR..AA..  FFiisshheerr,,  
tthhee  ffiirrsstt  PPrreessiiddeenntt  ooff  tthhee  IIBBSS..  TThhee  oonnllyy  
pprreevviioouuss  IIBBCC  hheelldd  iinn  SSoouutthh  AAmmeerriiccaa  wwaass  aallssoo  
hhoosstteedd  bbyy  tthhee  BBrraazziilliiaann  RReeggiioonn  iinn  11997799..  TThhee  
RReeggiioonnaall  mmeeeettiinnggss  uussuuaallllyy  aattttrraacctt  aarroouunndd  330000  
ppaarrttiicciippaannttss,,  ssoo  tthheerree  sshhoouulldd  bbee  aa  ssttrroonngg  llooccaall  
pprreesseennccee  aatt  tthhee  IIBBCC..    BBiioommeettrryy  iinn  tthhee  
BBrraazziilliiaann  RReeggiioonn  hhaass  aa  ssttrroonngg  aapppplliieedd  ffllaavvoorr,,  
mmoottiivvaatteedd  bbyy  bbiioollooggiiccaall  qquueessttiioonnss  aanndd  
eexxeemmpplliiffiieedd  bbyy  ddaattaa  ffrroomm  rreeaall  pprroobblleemmss..  
  

TThhee  AArrggeennttiinneeaann  RReeggiioonn  eemmeerrggeedd  ffrroomm  tthhee  
BBiioommeettrriiccaall  AArrggeennttiinneeaann  GGrroouupp  ((GGAABB))  ccrreeaatteedd  
iinn  11999955  ttoo  pprroommoottee  
aaccttiivviittiieess  iinn  aapppplliieedd  
ssttaattiissttiiccss  aaccrroossss  tthhee  
ccoouunnttrryy..  AArroouunndd  220000  
ppaarrttiicciippaannttss  aatttteenndd  
tthhee  aannnnuuaall  mmeeeettiinnggss  
ffooccuusseedd  oonn  ssttaattiissttiiccaall  
ddeevveellooppmmeennttss  aanndd  
pprraaccttiicceess  iinn  aaggrriiccuullttuurraall,,  bbiioollooggiiccaall,,  
eennvviirroonnmmeennttaall  aanndd  hheeaalltthh  sscciieenncceess..  IIttss  
bbeenncchhmmaarrkk  aaccttiivviittyy  iiss  tthhee  aannaallyysstt  ppaanneell  wwhheerree  
tthhrreeee  bbiioommeettrriicciiaannss  pprreesseenntt  aanndd  ddiissccuussss  
ddiiffffeerreenntt  ssttrraatteeggiieess  ttoo  aannaallyyzzee  aa  ggiivveenn  
pprroobblleemm..  TThhee  aassssiissttaannttss  eennjjooyy  iitt!!  

 

SSaannttaa  CCaattaarriinnaa  IIssllaanndd  
  

FFlloorriiaannóóppoolliiss  
((FFlloorriippaa))  iiss  
tthhee  ccaappiittaall  ooff  
tthhee  ssttaattee  ooff  
SSaannttaa  CCaattaa--
rriinnaa..  IItt  iiss  
llooccaatteedd  mmaaiinnllyy  
oonn  tthhee  IIssllaanndd  
ooff  SSaannttaa  CCaa--
ttaarriinnaa  iinn  tthhee  
ssoouutthheerrnn  ppaarrtt  
ooff  BBrraazziill,,  nnoott  
ffaarr  ffrroomm  tthhee  
bboorrddeerrss  wwiitthh  

bbootthh  UUrruugguuaayy  aanndd  AArrggeennttiinnaa..  IItt  iiss  oonnllyy  aa  oonnee  
hhoouurr  nnoonn--ssttoopp  fflliigghhtt  ffrroomm  SSããoo  PPaauulloo,,  BBrraazziill’’ss  
llaarrggeesstt  cciittyy,,  aanndd  aa  fflliigghhtt  ooff  jjuusstt  oovveerr  ttwwoo  
hhoouurrss  ffrroomm  BBuueennooss  AAiirreess,,  ccaappiittaall  ooff  
AArrggeennttiinnaa,,  aanndd  BBrraassiilliiaa,,  ccaappiittaall  ooff  BBrraazziill..  
FFlloorriippaa  bbooaassttss  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  bbeeaauuttiiffuull  
bbeeaacchheess  ((oovveerr  4400  oonn  tthhee  iissllaanndd)),,  hhiillllss,,  llaaggoooonnss,,  
dduunneess  aanndd  nnaattuurraall  rreesseerrvveess,,  tthhaatt  yyoouu  ccaann’’tt  
mmiissss!!  
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CCoonnffeerreennccee  VVeennuuee  
  

IIBBCC  22001100  wwiillll  hhaappppeenn  aatt  tthhee  CCuullttuurree  aanndd  
EEvveennttss  CCeenntteerr  wwiitthhiinn  tthhee  mmaaiinn  ccaammppuuss  ooff  tthhee  
FFeeddeerraall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSaannttaa  CCaattaarriinnaa..  TThhee  
CCeenntteerr  iiss  aann  eexxcceelllleenntt  mmuullttii--uussee  vveennuuee  wwiitthh  
aarreeaass  ffoorr  ffaaiirrss,,  ggrraadduuaattiioonnss,,  ccoonnggrreessss  aanndd  
sshhoowwss..  IItt  hhoollddss  tthhee  llaarrggeesstt  aauuddiittoorriiuumm  iinn  tthhee  
ssttaattee  ooff  SSaannttaa  CCaattaarriinnaa  wwiitthh  aa  ccaappaacciittyy  ttoo  
sseeaatt  11,,337711  ppeeooppllee..  IItt  iiss  llooccaatteedd  77kkmm  ffrroomm  
FFlloorriiaannóóppoolliiss  ddoowwnnttoowwnn  aanndd  1100kkmm  ffrroomm  
FFlloorriiaannóóppoolliiss  aaiirrppoorrtt..  CClloossee  ttoo  UUFFSSCC  aarree  ggoooodd  
ffaacciilliittiieess  iinncclluuddiinngg  aa  hhoossppiittaall  aanndd  
ssuuppeerrmmaarrkkeettss,,  wwiitthh  hhootteellss  llooccaatteedd  nneeaarrbbyy  iinn  
bbootthh  FFlloorriiaannóóppoolliiss  ddoowwnnttoowwnn  aanndd  oonn  ssoommee  ooff  
tthhee  iissllaanndd’’ss  ffaabbuulloouuss  bbeeaacchheess..  

   

 

 

SScciieennttiiffiicc  PPrrooggrraammmmee  
••  OOppeenniinngg  CCeerreemmoonnyy  aanndd  IIBBSS  PPrreessiiddeennttiiaall  

AAddddrreessss  
••  FFuullll  pprrooggrraammmmee  ooff  iinnvviitteedd  oorraall  sseessssiioonnss  
••  CCoonnttrriibbuutteedd  oorraall  aanndd  ppoosstteerr  sseessssiioonnss  
••  SSeessssiioonnss  hhiigghhlliigghhttiinngg  tthhee  ssoocciieettyy’’ss  

ppuubblliiccaattiioonnss,,    BBiioommeettrriiccss  aanndd  JJAABBEESS  
••  SSeessssiioonn  oorrggaanniizzeedd  bbyy  tthhee  BBrraazziilliiaann  aanndd  

AArrggeennttiinneeaann  RReeggiioonnss  ooff  tthhee  IIBBSS  
••  PPrree--ccoonnffeerreennccee  sshhoorrtt  ccoouurrsseess  
  

SSoocciiaall  PPrrooggrraammmmee  
SSuunnddaayy  55  WWeellccoommee  GGaatthheerriinngg  aatt  FFeeddeerraall  
UUnniivveerrssiittyy  SSaannttaa  CCaattaarriinnaa  
MMoonnddaayy  66  CCoocckkttaaiillss  aatt  tthhee  EExxppoossiittiioonn  HHaallll  ooff  
tthhee  CCuullttuurree  aanndd  EEvveennttss  CCeenntteerr  
TTuueessddaayy  77  FFrreeee  eevveenniinngg  ttoo  eennjjooyy  ddiinnnneerr  iinn  aa  
FFlloorriiaannóóppoolliiss  CCiittyy  RReessttaauurraanntt  
WWeeddnneessddaayy  88  RRaannggee  ooff  ssoocciiaall  eexxccuurrssiioonnss  
TThhuurrssddaayy  99  CCoonnffeerreennccee  ddiinnnneerr  
  

CClliimmaattee  
FFlloorriiaannóóppoolliiss  bbeenneeffiittss  ffrroomm  aann  iiddeeaall  
ssuubbttrrooppiiccaall  cclliimmaattee  wwiitthh  nnoo  eexxttrreemmeess  ooff  
wweeaatthheerr..  MMeeaann  ddaaiillyy  tteemmppeerraattuurree  iinn  
DDeecceemmbbeerr  iiss  bbeettwweeeenn  2211ooCC  aanndd  2277ooCC..  
  

AAcccceessss  bbyy  AAiirr  
FFlloorriiaannóóppoolliiss  iiss  aacccceessssiibbllee  bbyy  aaiirr  ffrroomm  SSããoo  
PPaauulloo  ((6600  mmiinnuutteess))  aanndd  RRiioo  ddee  JJaanneeiirroo  ((9900  
mmiinnuutteess)),,  bbootthh  nnoonn--ssttoopp  fflliigghhttss..  TThheessee  ttwwoo  
iinntteerrnnaattiioonnaall  aaiirrppoorrttss  hhaavvee  ddiirreecctt  fflliigghhttss  ffrroomm  
ddeessttiinnaattiioonnss  aallll  aarroouunndd  tthhee  gglloobbee  pprroovviiddeedd  bbyy  
oovveerr  3300  aaiirrlliinneess..  

AAccccoommmmooddaattiioonn  ddeettaaiillss  
  

FFlloorriiaannóóppoolliiss  cciittyy  hhaass  mmoorree  tthhaann  220000  hhootteellss,,  
6655%%  ooff  tthheemm  aarree  aatt  tthhee  bbeeaacchh  wwiitthh  tthhee  
rreemmaaiinnddeerr  ddoowwnnttoowwnn..  AA  rraannggee  ooff  ooppttiioonnss  wwiillll  
bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ccoonnffeerreennccee  ddeelleeggaatteess..    

  
LLooccaall  OOrrggaanniizziinngg  CCoommmmiitttteeee  

  

CChhaaiirreedd  bbyy  DDaallttoonn  FF..  AAnnddrraaddee,,  FFeeddeerraall  
UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSaannttaa  CCaattaarriinnaa,,  FFlloorriiaannóóppoolliiss,,  
BBrraazziill  
ee--mmaaiill::  ddaannddrraaddee@@iinnff..uuffsscc..bbrr  
  

MMeemmbbeerrss::  
PPeeddrroo  AA..  BBaarrbbeettttaa                                    BBrraazziill  
AAddrriiaannoo  FF..  BBoorrggaattttoo                                BBrraazziill  
CCllaarriiccee  GG..BB..  DDeemmééttrriioo                            BBrraazziill  
PPaauulloo  JJ..JJ..  RRiibbeeiirroo  JJrr..                            BBrraazziill  
MMóónniiccaa  BBaallzzaarriinnii                                            AArrggeennttiinnaa 
NNéélliiddaa  WWiinnzzeerr                                                  AArrggeennttiinnaa 
RRaaúúll  MMaacccchhiiaavveellllii       PPuueerrttoo  RRiiccoo 

                                                      
IInntteerrnnaattiioonnaall  PPrrooggrraammmmee  CCoommmmiitttteeee  

  

CChhaaiirreedd  bbyy  VViicceennttee  NNúúññeezz--AAnnttóónn,,  UUnniivveerrssiiddaadd  
ddeell  PPaaííss  VVaassccoo,,  BBiillbbaaoo,,  SSppaaiinn  
ee--mmaaiill::  vviicceennttee..nnuunneezzaannttoonn@@eehhuu..eess  
  

OOrrggaanniizziinngg  PPrreessiiddeenntt::  AAnnddrreeww  MMeeaadd,,  
WWaarrwwiicckk  HHRRII,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaarrwwiicckk,,  UUKK  
ee--mmaaiill::  aannddrreeww..mmeeaadd@@wwaarrwwiicckk..aacc..uukk  

  
    

 


