
 

II Encontro Regional de Ensino de Biologia / II Seminários Integradores de Biologia do 

Oeste do Pará 

27 a 30 de agosto de 2019 

2ª Circular 

Ansiosos para o II EREBIO/SEMIBIO?  

Vamos diminuir a ansiedade apresentando as linhas temáticas, as modalidades de 

trabalho, as formas de apresentação e algumas informações sobre as inscrições. 

Vamos lá! 

1. Ensino de Ciências/Biologia e Educação Ambiental, Educação em Saúde e 

abordagens CTS e CTSA: Políticas e práticas envolvendo relações entre ciência, 

tecnologia, sociedade, meio ambiente e saúde e Ensino de Ciências/Biologia; 

Debates sócio-científicos no Ensino de Ciências/Biologia; Políticas e práticas de 

educação ambiental para o Ensino de Ciências/Biologia; Ensino de 

Ciências/Biologia e desenvolvimento sócio-ambiental; políticas e práticas de 

promoção de saúde na escola; desenvolvimento de materiais e práticas 

pedagógicas para trabalhar a temática em quaisquer níveis de ensino. 

2. Formação de Professores de Ciências/Biologia: Análise de programas, políticas 

e práticas de formação de professores da área de Ciências/Biologia; 

Desenvolvimento profissional de professores; saberes docentes. 

3. Processos de Ensino e Aprendizagem: Metodologias de ensino com foco na 

aprendizagem significativa; interações professor-aluno e aluno-aluno na 

construção de conhecimentos em Ciências e Biologia; uso de tecnologias 

educacionais; análise de níveis de compreensão de conceitos científicos em sala 

de aula. 

4. Ensino de Ciências/Biologia: inclusão e diferença: Política e práticas de ensino 

de Ciências/Biologia para pessoas com necessidades educacionais específicas, 

relações de gênero, raça, etnia, religião, classe; educação do campo, indígena, 



quilombola e de outros grupos sociais; desenvolvimento de materiais e práticas 

pedagógicas para trabalhar a temática em quaisquer níveis de ensino. 

5. Ensino de Ciências/Biologia cultura e arte: Análises das relações entre Cultura, 

Ciência e Educação em Ciência/Biologia, Debates e proposições que articulem 

Ensino de Ciências/Biologia e arte; uso de diferentes mídias e linguagens na 

Educação em Ciências/Biologia; desenvolvimento de materiais e práticas 

pedagógicas para trabalhar a temática em quaisquer níveis de ensino. 

6. História, sociologia e filosofia no ensino de Ciências/Biologia: Políticas e 

práticas de inclusão de HFS da ciência no Ensino de Ciências/Biologia; 

considerações epistemológicas sobre produção e recepção de conhecimento 

científico e sua relação com o Ensino de Ciências/Biologia; desenvolvimento de 

materiais e práticas pedagógicas para trabalhar a temática em quaisquer níveis de 

ensino. 

7. Ensino de Ciências/Biologia em espaços não escolares e divulgação científica: 

História, políticas e práticas de divulgação científica e suas relações com o Ensino 

de Ciências/Biologia; Relações entre comunicação e Ensino de Ciências/Biologia; 

educação em museus e centros de ciências; feiras e exposições de Ciências; 

divulgação de pesquisas sobre a biodiversidade e suas relações com o Ensino de 

Ciências/Biologia; desenvolvimento de materiais e práticas pedagógicas para 

trabalhar a temática em quaisquer níveis de ensino. 

8. Avaliação, Currículo e Políticas públicas: Políticas e práticas curriculares e 

avaliativas no Ensino de Ciências/Biologia; análises de perspectivas teóricas de 

currículo e da avaliação para a Educação em Ciências/Biologia; história das 

disciplinas escolares no âmbito da Educação em Ciências/Biologia. 

 

 

Modalidades de apresentação 

Dentro de cada linha temática, serão aceitos trabalhos nas modalidades: relatos de 

pesquisa, relato de experiência e produção de material didático. Os trabalhos 

completos deverão ter de quatro (4) a seis (6) páginas com, no máximo, 12.000 caracteres 

com espaço, formatados de acordo com as normas da ABNT (NBR 6023, 10520 e 14724) 

e sem identificação dos autores na primeira submissão. O arquivo deve estar no formato 

doc ou docx.  

 



Teremos três modalidades de apresentação, as duas primeiras destinadas exclusivamente 

para relato de pesquisa e relato de experiência:  

 

1. Apresentação oral de dez (10) minutos. A cada sessão serão apresentados até 

oito (8) trabalhos. Ao final de cada seção serão realizadas discussões entre autores 

e plateia. Essa modalidade é destinada, principalmente, para professores e 

estudantes de Pós-graduação. 

2. Pôster. Sim, todos adoramos o E-Pôster do último ENEBIO, mas, , infelizmente, 

não temos como adotar o sistema no II EREBIO/II SEMIBIO. Para minimizar os 

resíduos gerados, convidamos a todos que submeterem trabalhos nessa 

modalidade a doarem seus pôsteres para comissão organizadora que os doará para 

escolas de nossa região ou para reciclagem. Em breve divulgaremos as dimensões 

e o modelo para esse tipo de apresentação.  

3.  Exposição de Material Didático: Nessa modalidade de apresentação será 

disponibilizado um espaço de 1m x 1m para cada expositor. Caso o material 

necessite de mais espaço, os autores precisam indicar essa necessidade no ato da 

submissão. É de responsabilidade dos autores a confecção e o transporte do objeto 

concreto a ser exposto.  

 

Inscrições e prazo para submissão dos trabalhos 

 

O primeiro lote de inscrições com valores mais em conta estará disponível com o 

lançamento da página do evento e ficará disponível até 18/05/2019. Já a submissão de 

trabalhos inicia em 11/03/2019 e segue até 30/04/2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Os valores para inscrição são: 

 

Até dia 18/05/2019 Sócio Não sócio 

Estudantes de graduação ou de pós-graduação R$ 42,00 R$ 62,00 

Professores da Educação Básica R$ 62,00 R$ 92,00 

Professores Universitários, Biólogos e outros profissionais R$ 92,00 R$ 141,90 

Após dia 18/05/2019 Sócio Não sócio 

Estudantes de graduação ou de pós-graduação R$ 62,00 R$ 92,00 

Professores da Educação Básica R$ 92,00 R$ 132,00 

Professores Universitários, Biólogos e outros profissionais R$ 132,00 R$ 182,00 

 

 

Para filiar-se ou pagar a anuidade da Associação Brasileira de Ensino de Biologia 

(SBenBio) acesse o site:  

http://www.sigassociados.com.br/sbenbio/associados/index.asp?socId=1 

 

No ato da inscrição, estudantes de graduação precisarão enviar comprovante de matrícula 

recente e os sócios da SBenBio precisam enviar comprovante de pagamento da anuidade 

de 2019. 

 

Maiores informações acesso nosso site: https://doity.com.br/iierebio-norte 

 

Qualquer dúvida, entre em contato conosco: iierebio@gmail.com 

 

Aguardamos todos na Pérola do Tapajós! 

 

Santarém, 08 de fevereiro de 2019 

 

Diretoria e Conselho Deliberativo da Regional 6 da SbenBio 

Programa de Ciências Naturais-ICED-UFOPA 
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