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Primeira Circular

Cara comunidade sbenbiana,

É com muita satisfação e alegria que convidamos todos, todas e todes para

participar e divulgar amplamente o VI Encontro Regional de Ensino de Biologia -
EREBIO que está sendo organizado pela Regional 4 da Associação Brasileira de

Ensino de Biologia. O tema do evento é também um convite à seguinte reflexão:

Das críticas às Ciências ao enfrentamento dos negacionismos: qual o papel
do Ensino de Biologia?

Nesta edição, teremos a honra de ter como anfitriã a Universidade Federal
do Triângulo Mineiro (UFTM), que se localiza no município de Uberaba - MG. Por

isso, reserve na sua agenda o período de 03 a 05 de setembro de 2023 para estar

conosco no VI EREBIO. Seu início, em um domingo, coincidirá com o dia em que

celebramos e recordamos a luta pela valorização da profissão dos biólogos e das

biólogas em nosso país. Após longos anos de atividades remotas, o evento

ocorrerá, em princípio, no formato presencial. Isto poderá ser reavaliado a

depender das condições de segurança sanitária e de saúde coletiva nos próximos

meses.

Nossos objetivos para o VI EREBIO são: (i) promover intercâmbios entre

investigadores e investigadoras da área de Ensino de Ciências e Biologia oriundos

de contextos formais (universitários e/ou escolares) e não formais; (ii) construir e

socializar discussões, conhecimentos e práticas relacionadas a questões atuais do

campo educacional; (iii) ampliar e compartilhar experiências de formação docente

inicial e continuada permeadas pelas contribuições recentes da pesquisa no campo

do Ensino de Ciências e Biologia.



Considerando a diversidade de experiências, saberes e discussões a serem

suscitadas e refletidas no evento, adiantamos que os trabalhos poderão ser

apresentados em diferentes modalidades: exposição de materiais didáticos,

comunicação oral de pesquisa e rodas de conversa para relatos de
experiências pedagógicas. Também serão realizadas mesas redondas, oficinas,

minicursos e momentos culturais.

Em breve, na próxima circular, traremos mais informações sobre os

procedimentos para inscrição no evento e as orientações para a submissão dos

trabalhos, inclusive as descrições dos eixos temáticos. Por enquanto, sugerimos

que atualize ou realize sua filiação no site oficial da SBEnBio

(https://www.sbenbio.org.br/). Para dúvidas ou informações, entre em contato com a

secretaria da Regional 4 via e-mail (r4sbenbio@gmail.com).

Contamos contigo e com toda a comunidade de estudantes e docentes
que se interessam pelo Ensino de Ciências e Biologia! Sejam bem-vindos,
bem-vindas e bem-vindes!

Saudações sbenbianas,

Comissão organizadora do VI EREBIO

Danilo Seithi Kato (UFTM)
Diógenes Valdanha Neto (UFTM)
Rodrigo Cerqueira do Nascimento Borba (UEMG)
Laís de Souza Rédua (UEMG)
Alessandro Tomaz Barbosa (UFT)
Cláudia Avellar Freitas (UFJF)
Cristina de Oliveira Maia (UFOP)
Deise Barreto Dias (IFB)
Elisandra Carneiro de Freitas Cardoso (UFG)
Renato Soares Capellari (IFTM)
Tiago Zanquêta de Souza (Uniube)

https://www.sbenbio.org.br/

