
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª circular 
 

 

A Associação Brasileira de Ensino de Biologia (SBEnBio), por meio da Diretoria e Conselho da 

Regional 5 (Nordeste), tem o prazer de convidá-l@ a participar do seu V ENCONTRO REGIONAL 

DE ENSINO DE BIOLOGIA. O evento ocorrerá de 20 a 23 de agosto de 2013 na UFRN, em Natal-

RN e terá como tema Olhares para a Educação em Biologia: escola, vida e cultura. As 

atividades do V EREBIO-NE incluirão conferências, mesas redondas, minicursos, oficinas, painéis 

temáticos e sessões de apresentação de trabalhos (pôsteres e comunicações orais).  

 

Nesta 3ª circular do V EREBIO-NE, trazemos informações sobre alojamento e prorrogação de 

prazo para submissão de trabalhos, dúvidas e respostas quanto a inscrições, além de 

reiterarmos outras informações importantes para você nos honrar com sua presença no 

evento! Já contamos com inscrições que representam as seguintes instituições: UFRN, IFRN, 

Escola Municipal Profa. Maria Alexandrina Sampaio, Escola Municipal Vereador José Sotero, 

UERN, UFCG, UFC, UECE, UEPB, UFPB, SEDUC-PE, UFPE, UFRPE, UFS, UEFS, UESB, UESC, UNEB, UFAL, 

IFAL, UNEAL, UFPI, UFBA, UNILAB, UCB, UFPA, UFABC, UFOP, PUC-MG, UFU, UNIFEI, UEMG, IFRS, 

UNP, Faculdade Maurício de Nassau e UNIFACEX. Juntem-se a nós, professor@s de Ciências e 

Biologia e pesquisador@s que atuam nessa área! 

 

 

O período de submissão de trabalhos foi PRORROGADO para 10 de junho de 2013!  

 

Curta nossa página no facebook e fique por dentro de todas as informações sobre o V EREBIO-

NE: https://www.facebook.com/pages/V-Erebio-Ne/190414764444409.

 



TIRA-DÚVIDAS: 

1. Como me inscrevo no V EREBIO-NE? 

Acessando www.sigaa.ufrn.br, clicando em “Extensão” (menu à esquerda), depois em 

“Acesso à Área de Inscritos em Cursos e Eventos”. Faça login no sistema e procure o V 

EREBIO/NE em “Cursos e Eventos Abertos”. 

 

2. Cheguei à “área de login”, mas não sei qual e-mail e senha inserir. O que fazer? 

Abaixo e à direita do campo para senha, clique em “ainda não possuo cadastro!”. 

Preencha o formulário para se cadastrar e poder se inscrever no V EREBIO-NE, conforme 

item 1 (acima). 

 

3. Como submeto trabalho ao V EREBIO-NE? 

Enviando dois arquivos (um em DOC e outro em PDF) do resumo expandido, na mesma 

mensagem, para o e-mail verebione@yahoo.com.br, até 10/06/2013. 

 

4. Se for aceito, como o trabalho deverá ser apresentado? 

Os trabalhos de pesquisa acadêmica serão apresentados sob a forma de pôster; os relatos 

de experiências docentes e as produções de materiais didáticos serão apresentados em 

sessões de comunicação oral. 

 

5. No resumo expandido são aceitos fotos, gráficos, tabelas ou apenas palavras contam 

como caracteres? 

São aceitos, sendo que tudo inserido no arquivo do resumo contará como palavra. A título 

de sugestão, caso o trabalho seja relato de experiência ou de produção de material 

didático (que serão apresentados oralmente, e não com pôster), tente "não gastar" o 

máximo de caracteres/palavras com gráficos, deixando para apresentar seus dados 

detalhadamente somente na comunicação oral.   

 

6. Qual o número máximo de autores por trabalho submetido? 

Não há limite de autores por trabalho, nem limite para número de trabalhos submetidos. 

 

7. Coautor@s precisam informar que estão enviando resumo? 

Só um d@s coautor@s precisa enviar o(s) trabalho(s). 

 

8. Autor@s e coautor@s precisam estar inscrit@s quando do envio do resumo? 

Sim, tod@s, obrigatoriamente. A taxa de inscrição será cobrada individualmente por autor e 

coautor(es), e não por trabalho. Entretanto, podem pagar a inscrição somente após a 

divulgação da listagem dos trabalhos aceitos. 

 

9. Autor@s e coautor@s de um resumo terão que participar do evento? 

Todos @s autor@s e coautor@s devem estar devidamente inscrit@s, mas só @ apresentador 

tem a obrigação de estar presente no evento. 

 

 

10. Quais os valores de inscrição no evento? 



Inscrições até 18/07/2013: 

CATEGORIA FILIADO À SBENBIO NÃO-FILIADO À SBENBIO 

Professores da Educação Básica R$ 40,00 R$ 50,00 

Professores Universitários R$ 80,00 R$ 100,00 

Estudantes (graduação ou de pós-graduação) R$ 25,00 R$ 30,00 

 
Inscrições a partir de 19/07/2013: 

CATEGORIA FILIADO À SBENBIO NÃO-FILIADO À SBENBIO 

Professores da Educação Básica R$ 50,00 R$ 60,00 

Professores Universitários R$ 100,00 R$ 120,00 

Estudantes (graduação ou de pós-graduação) R$ 30,00 R$ 35,00 

 

 

11. Como pagar a inscrição no evento? 

Pagamentos de inscrições devem ser feitos (por transferência ou depósito) em favor da Ag. 

BB 1668-3, C.C. 40801-8. O comprovante da operação deve ser enviado via SIGAA, como 

anexo na área do inscrito. Não haverá pagamentos por boleto bancário. 

 

12. Devo anexar também no SIGAA os resumos submetidos por e-mail? 

Não. Trabalhos anexados via SIGAA são desconsiderados, não contam como submetidos. 

 

13. Como anexar no SIGAA o comprovante de pagamento da minha inscrição? 

Faça login no SIGAA/UFRN, clique em "cursos e eventos abertos", procure pelo EREBIO, 

clique em inscrição e, neste procedimento, anexe o arquivo do comprovante. 

 

14. Como me filio à SBEnBio? 

Acesse o site www.sbenbio.org.br e siga as instruções lá contidas. 

 

15. Não consigo me inscrever ou comprovar pagamento de inscrição. O que fazer? 

Verifique se você está acessando o SIGAA/UFRN (www.sigaa.ufrn.br) e não o da sua 

instituição. Se o entrave persistir, escreva para verebione@yahoo.com.br, relatando o caso.   

 

 

VAGAS EM ALOJAMENTO: 

Disponibilizaremos 200 vagas com cama e colchão, diária a R$10,00 por pessoa. As 

vagas serão preenchidas conforme ordem de inscrição gerada automaticamente pelo 

SIGAA. As inscrições para alojamento serão feitas acessando sua área de inscrito no 

SIGAA/UFRN (www.sigaa.ufrn.br), clicando em “Meus cursos e eventos” (menu à esquerda), 

depois em “V EREBIO-NE”. Cada indivíduo precisará trazer lençóis (inclusive para forrar o 

colchão) e toalha. Normas específicas e informações detalhadas serão divulgadas em 

meados de junho/2013. Para tanto, acesse sempre nossa página no facebook: 

https://www.facebook.com/pages/V-Erebio-Ne/190414764444409 . 

 



NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO (RESUMO EXPANDIDO): 

1. Os diversos trabalhos devem estar relacionados a um dos seguintes eixos temáticos:  

 

Processos de Ensino-Aprendizagem em Ciências e Biologia  

Formação de Professores de Ciências e Biologia  

Desenvolvimento de Estratégias Didáticas para o ensino de Biologia  

Educação não-formal e Divulgação Científica  

História e Filosofia da Ciência  

Políticas Públicas para a Educação em Ciências  

Relações entre Educação, Ciências e Culturas 

 

2. Resumo expandido: máximo de 1500 palavras (incluindo Introdução; Metodologia; 

Resultados; Considerações Finais; Referências) em um texto corrido com separação de 

uma linha entre cada seção/tópico (Introdução, Metodologia...); 

 

3. O título do resumo expandido deve estar com todas as letras maiúsculas, centralizado e 

em negrito. O nome completo do(s) autor(es) deve aparecer na(s) linha(s) abaixo do título 

(um autor por linha), seguidos da instituição dos autores e fonte de financiamento (se 

houver), conforme exemplo: 

ENSINO DE BIOLOGIA EM UMA ESCOLA PÚBLICA POTIGUAR  

 

Nísia Floresta (Professora da Rede Estadual de Ensino/SEEC-RN) 

Augusto Severo (Bolsista PIBIC/UFRN) 

Alzira Soriano (Universidade Federal do R. G. do Norte) 

 

4. O resumo expandido deve conter no máximo 1500 palavras em letra Times New Roman, 

tamanho 12, espaço simples, folha A4, margens 2,5cm, sem paginação. Deverá ser editado 

em Word for Windows (tamanho máximo de 2MB, versão .doc) e convertido em PDF;  

 

5. O resumo expandido deve ser redigido em português, com clareza e correção na 

linguagem; 

 

6. Para a submissão do resumo expandido, ambos os arquivos em DOC e PDF devem ser 

nomeados da seguinte forma: primeiro nome e último sobrenome do primeiro autor. Exemplo: 

nisiafloresta.doc e nisiafloresta.pdf.  

 

 

O período de submissão de trabalhos foi PRORROGADO para 10 de junho de 2013!  

 



PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: 

 

20/08/2013 21/08/2013 22/08/2013 23/08/2013 

Credenciamento 

10:00 – 14:00 h 

  

  

  

  

Cerimônia de 

Abertura 

14:00 – 15:00 h 

  

Conferência de 

Abertura 

15:00 – 16:00 h 

  

Atividade Cultural 

16:00 -17:00 h 

  

  

Coquetel 

17:00 – 18:00 h 

Minicursos/Oficinas 

08:00 – 10:00 h 

  

Sessão de Pôsters 

10:00 – 11:30 h 

  

Almoço 

11:30 – 13:30 h 

  

  

Mesa Redonda 1 

13:30 – 16:00 h 

  

Comunicações 

Orais 

16:00 -18:00 h 

Minicursos/Oficinas 

08:00 – 10:00 h 

  

Sessão de Pôsters 

10:00 – 11:30 h 

  

Almoço 

11:30 – 13:30 h 

  

  

Mesa Redonda 2 

13:30 – 16:00 h 

  

Comunicações 

Orais 

16:00 -18:00 h 

  

  

Atividade cultural 

18:00 – 20:00 h 

Painéis temáticos 

08:00 – 09:30 h 

  

Comunicações 

orais 

09:30 – 11:30 h 

  

Almoço 

11:30 – 13:30 h 

  

Conferência de 

Encerramento 

13:30 -14:30 h 

  

  

Assembléia / 

Avaliação do 

evento 

14:30 – 16:00 h 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO:  

Diretoria Executiva Nacional da SBEnBio  

Presidente : Marco Antonio Leandro Barzano (UEFS) marco.barzano@gmail.com  

Vice-presidente : José Artur Barroso Fernandes (UFSCar) zeartur@ufscar.br  

Tesoureira : Lana Cláudia de Souza Fonseca (UFRRJ)lanaclaudiafonseca@gmail.com  

Secretária : Marilda Shuvartz (UFG) shumabio@uol.com.br 

 

Diretoria da Regional 05 /NE da SBEnBio  

Diretor : Francisco Antonio Rodrigues Setúval (UESB/BA) francosetuval@yahoo.com.br  

Vice-Diretor: Marlécio Maknamara (UFRN) neosergipano@hotmail.com 

Secretária : Raquel Crosara Maia Leite (UFC) raquelcml@yahoo.com.br 

Tesoureira : Maria da Conceição V. Almeida (UERN) mcvalmeida@bol.com.br  

 

Conselho Deliberativo da Regional 5/NE da SBEnBio  

Renata Nascimento Jucá (UFAL) jucah.r@gmail.com 

Paulo Marcelo Marini Teixeira (UESB/BA) paulommt@hotmail.com 

Marsílvio Gonçalves Pereira (UFPB) marsilvioeduc@gmail.com 

 

 

 

SEJAM BEM VIND@S AO V EREBIO-NE!!! 


