ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO E BIOLOGIA – SBEnBio
Regional 4 (MG/TO/GO/DF)
Boletim no.03.out.2015
Caros filiados,
É com grande alegria que enviamos um novo e último boletim da Gestão 2013-2015 da
regional 4 (MG/TO/GO/DF) da Associação Brasileira de Ensino de Biologia (SBEnBio). Após dois
anos de um intenso trabalho coletivo, a Diretoria e o Conselho Deliberativo da gestão 20132015 encerram suas atividades. Nesse percurso, procuramos intensificar as ações de nossa
regional, ampliar a comunicação com os filiados e aprofundar o diálogo entre pesquisadores e
professores que atuam nos estados que representam nossa regional. Esses são desafios
contínuos, que não se esgotam com as despedidas dessa atual gestão. Pelo contrário, marcam
o compromisso da SBEnBio em relação às diferentes questões que cercam a Educação em
Ciências e Biologia em nosso país. Entre políticas, inquietações, saberes e sensibilidades, nós
professores nos recusamos a ser coisa. Por isso, anseios comuns movem nosso trabalho
coletivo. Primeiro, o compromisso de qualificar nossas ações na Educação em Ciências e
Biologia. Dessa forma, contribuir para a construção de uma educação científica balizada pelos
princípios da democracia, da valorização do bem público e da garantia ao direito de uma
educação de qualidade. Segundo, a certeza que o diálogo, a reflexão coletiva, a experiência
compartilhada nos tornam mais potentes e mais fortes para enfrentar os inúmeros desafios
que nos são colocados no cotidiano das políticas e das nossas práticas. Terceiro, a defesa da
universidade e da escola públicas como locais de resistência e ação. Movidos por esses
princípios, apresentamos nesse último boletim: (i) um balanço geral do III Encontro Regional
de Ensino de Biologia (III EREBIO), realizado na UFJF em abril de 2015; (ii) a prestação de
contas do período de 2013 a 2015 da regional; (iii) e o anúncio das novas eleições para a
Diretoria Executiva da Regional 4 da SBEnBio. Despedimo-nos certos que permaneceremos
juntos e engajados na luta por uma educação científica democrática e de qualidade.

Saudações SBEnbianas
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Conselho Deliberativo da Diretoria Regional 4 da SBEnBio
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Juiz de Fora, outubro de 2015.

Formação, diálogo e aprendizagens: o III Encontro Regional de Ensino de Biologia
como acontecimento único
O III Encontro Regional de Ensino de Biologia, intitulado Ser professor de Ciências e Biologia:
entre políticas, inquietações, saberes e sensibilidades, aconteceu entre os dias 28 e 30 de abril
de 2015, na Universidade Federal de Juiz de Fora. O evento foi um espaço de maravilhosos
encontros, marcados por intensos afetos, debates, saberes e experiências partilhadas. A
intenção foi construir um Encontro preocupado em produzir espaços e tempos caracterizados
pela horizontalidade do debate entre professores da escola básica, em diferentes contextos de
atuação, e pesquisadores do campo. Assim, foi montada uma grande exposição das produções
docentes no Ateliê de Criação (ver figura 1). Os educadores tiveram a oportunidade de
socializar suas vivências durante as seções de Comunicação Oral (ver figura 2). Pesquisas foram
apresentadas e dialogadas na seção de Apresentação de Pôster (ver figura 3). Todos trabalhos
apresentados nesses três espaços foram publicados nos anais do evento. Confira no endereço:
http://www.sbenbio.org.br/blog/anais-do-encontro-regional-de-ensino-de-biologia-regional4/. Além disso, foi ofertado aos participantes do evento um elenco variado de minicursos e
oficinas ocupado em aprofundar o debate em temáticas de pertinência para a Educação em
Ciências e Biologia (ver figura 4).

Figura 1 – Apresentação de produções docentes durante o Ateliê de Criação.

Figura 2 – Relatos de experiência docente em destaque nas seções de comunicação oral.

Figura 3 – Apresentação de pôster das pesquisas do campo.

Figura 4 – Momentos de formação e trocas nos minicursos e oficinas.
Enfim, como indica abaixo a tabela 1, circularam durante os três dias do evento uma
diversidade de atores sociais interessados na Educação em Ciências e Biologia, confirmando o
potencial formativo e o interesse dessa comunidade de estreitar seus laços de diálogo e de
possibilidade de ação. Os dados da tabela também indicam duas frentes de atuação. A
primeira refere-se ao esforço contínuo de ampliar o número de filiados à SBEnBio. Quanto
maior o número de filiados, maior é a representatividade de nossa Associação e, portanto, sua
força política. Assim, se você ainda não é filiado, corra lá em nossa página e se junto ao grupo:
http://www.sbenbio.org.br/blog/filiacoes-e-pagamento-de-anuidades/. A segunda frente
indica a necessidade de aprofundar a participação de professores da escola básica. Dessa
forma, potencializar os tempos e espaços dos EREBIOs como acontecimentos únicos de troca
de experiências e saberes e de formação em serviço.

Tabela 1 - Participantes no III EREBIO regional 4
Categoria

Nº de Participantes

Estudantes filiados à SBEnBio
Estudantes não filiados à SBEnBio
Professores de Educação Básica filiados à SBEnBio
Professores de Educação Básica não filiados à SBEnBio
Professores do Ensino Superior filiados à SBEnBio
Professores do Ensino Superior não filiados à SBEnBio

17
367
14
91
33
35

Total

557

A origem territorial dos participantes do evento é outro aspecto que merece menção. Na
tabela 2, constatamos que 66% dos participantes são dos estados que compõem a regional 4.
Fica claro, que há em nossa região uma demanda e um interesse crescente de investimento
em ações que promovam o encontro, a conversa e a troca. Destacamos também que o evento
possibilitou a interlocução expressiva com professores e pesquisadores provenientes dos
estados que compõem a regional 2 da SBEnBio (21% do total de participantes). Na verdade, a
despeito do evento assumir um caráter regional, foi significativa a participação de atores
sociais provenientes de outros estados da federação e inclusive estrangeiros.
Tabela 2 - Participantes do III EREBIO divididos pelas regionais da SBEnBio e estrangeiros
Regional

Nº de Participantes

Regional 01 – SP/MT/MS
Regional 02 – RJ/ES
Regional 03 – Sul
Regional 04 – MG/TO/GO/DF
Regional 05 – Nordeste
Regional 06 – Norte
Participantes estrangeiros

11
121
13
370
29
7
6

Total

557

Por fim, é preciso louvar os esforços de diversas instituição e sujeitos que tornaram o III
EREBIO um grande acontecimento. Citaremos às instituições para nos salvaguardar do terrível
engano de esquecer alguma companheira e companheiro de trabalho, mas tenham certeza
que foi o trabalho dedicado de muitas professoras e professores que tornaram o evento
possível. Em nome da regional 4 agradecemos aos 23 membros da comissão organizadora local
do evento, ao time maravilhoso de monitores voluntários, a Associação Brasileira de Ensino de
Biologia (SBEnBio), na figura da diretoria nacional e da regional 4 (MG/GO/TO/DF); a
Universidade Federal de Juiz de Fora; a Pró-Reitoria de Extensão da UFJF, a Faculdade de
Educação da UFJF, o Programa de Pós-graduação em Educação da UFJF; o Instituto de Ciências
Biológicas da UFJF, o Centro de Ciências da UFJF; o Colégio de Aplicação João XXIII da UFJF; o
CAED da UFJF; a Secretaria Municipal de Educação de Juiz de Fora; a Universidade Federal de
Uberlândia; a Universidade Federal de Goiás; a Universidade Federal de Ouro Preto; a
Universidade Federal de São João Del Rey; a Universidade Federal de Minas Gerais; a

Universidade Federal do Triângulo Mineiro; o Colégio Pedro II; o Conselho Regional de Biologia
– 4ª região. Agradecemos as agências de fomento CAPES e FAPEMIG. É claro, que nosso
agradecimento especial vai para os professores, pesquisadores e demais atores sociais por
compartilharem o tesouro de suas produções, o desejo de uma educação pública de qualidade
e a utopia de um mundo justo.
Diretoria e Conselho Deliberativo da regional 4

O III EREBIO pela escrita de estudantes de graduação
Participar do III Encontro Regional de Ensino de Biologia (III EREBIO) da Regional 4 foi
um presente diário. Era acordar pensando em como seria o dia, com aquela ansiedade que
muitas vezes se transformava em um frio na barriga e dormir com a aquele cansaço que vem
acompanhado da satisfação por um dia de produtividades.
No evento, a oportunidade de trocar figurinhas com colegas, professoras e professores
em exercício ou em formação sobre aquilo que aflige e aquilo que encanta no ser professor,
sobre caminhos possíveis para construir uma docência mais leve, mais cheia de cor. Poder
entrar de mansinho no quintal do outro pra saber de seu pensar e de suas práticas e pra
compartilhar também as nossas.
Os momentos de assistir às falas e discussões nas mesas redondas permitiam
encontrar pessoas que partilhavam de nossas ideias, que permitiam cultivar novas paisagens e
agregar experiência. Com os ateliês de criação poder fabular. Pensar novas formas de contar
um trabalho, uma experiência. Andar pelos corredores e observar a pluralidade nos modos de
expor ideias. O III EREBIO foi oportunidade de oficinar, de repensar e reconstruir os próprios
caminhos no fazer coletivo.
Foi viajar de Uberlândia à Juiz de Fora com ônibus cheio! De ideias, materiais, anseios e
fabulações tentando levar um pouco daquilo que acredita. Um pouco daquilo que sonha para
os momentos de educar e contemplar que tão fortemente se entrelaçam à nossas vidas
cotidianas. Mas foi também voltar ao ônibus e seguir viagem com uma ponta gostosa de
saudade no peito. Com a satisfação de ter participado de um evento que tenha proporcionado
momentos tão singulares, sejam nas discussões com temáticas diversas ou os encontros e
reencontros, mostrando também que não estamos sozinhos nesse complexo caminho que
envolve o ser professor.
Mariane Schmidt da Silva
Vinícius Abrahão de Oliveira
Estúdio de Mídias, Museus, Ciência, Culturas e Educação (MMuCCE)
Universidade Federal de Uberlândia

Prestação de contas da regional 4 da SBEnBio gestão 2013-2015
Duas ações interligadas realizadas pela gestão 2013-2015 da regional 4 movimentaram
recursos financeiros, a saber, a organização do III Encontro Regional de Ensino de Biologia e a
produção de um número da Revista Educação em Foco, que reunirá artigos de conferencistas e
professores com reconhecida importância no campo da Educação em Ciências e Biologia. A
expectativa é que a revista seja publicada em janeiro de 2016. Não deixe de conferir no link:
http://www.ufjf.br/revistaedufoco/. Mesmo em um período de contenção orçamentária,
graças ao trabalho da direção e de seus conselheiros foi possível arrecadar um volume de
recurso suficiente para garantir a construção de um evento de sucesso e a publicação. Esse
compromisso, que se materializa em políticas voltadas à qualificação da docência e da
pesquisa em nosso país, é fundamental para dar garantia as ações desenvolvidas pela SBEnBio.
Assim, além de louvar o apoio recebido, por meio desse detalhamento orçamentário,
pretendemos marcar nossa posição do quanto é fundamental a responsabilidade assumida
pelo Estado em investir na formação docente e na produção de pesquisa. Agradecemos às
diferentes agências e instituições que viabilizaram o trabalho através do apoio financeiro ou
logístico: 1) à CAPES. Dentre às agências, foi aquela que mais destinou verba para a construção
do III EREBIO; 2) à FAPEMIG, que apesar de ter liberado o recurso após o evento (o que
inviabilizou sua utilização), reconheceu sua importância no cenário do estado de Minas; 3) ao
Centro de Ciências, por viabilizar a impressão dos cadernos de resumo do evento; 4) ao
Colégio João XXIII, pelo recurso liberado e pelos profissionais envolvidos na organização do
evento e 4) as demais instituições acima assinaladas no balanço do evento.
Tabela 3 – Prestação de contas REGIONAL 04 da SBEnBio

Fonte
CAPES
FAPEMIG
INSCRIÇÕES VIA FADEPE*
INSCRIÇÕES NA HORA DO EVENTO
CENTRO DE CIÊNCIA/UFJF
COLÉGIO JOÃO XXIII/UFJF
TOTAL

Organização do III EREBIO
Arrecadado
Gasto
R$ 16.000,00
R$ 13.834,91
R$ 2.277,50
R$ 0,00
R$ 23.465,55
R$14.097,79
R$2.350,81
R$1.035,81
R$1.155,06
R$1.155,06
R$500,00
R$500,00
45.748,92

R$30.623,57***

Devolução à Fonte
R$ 2.165,08
R$ 2.277,50

Saldo
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 9.367,76**
R$1.315,00
R$0,00
R$ 0,00

R$4.442,58

R$ 10.682,76

* Valor arrecadado via inscrições realizadas com antecedência pelo sistema da Fundação da UFJF.
** Valor correspondente ao resíduo não utilizado na organização do evento proveniente das inscrições via FADEPE,
destinado à produção da revista.
*** Valor total do custo do evento.
Publicação número da Revista Educação em Foco
Fonte
Arrecadado
Gasto
Devolução à Fonte
Saldo
RESÍDUO INSCRIÇÕES VIA FADEPE
R$ 9.367,76
R$8.898,00
R$469,76
R$0,00
SBEnBio
R$ 3.000,00*
R$ 1.392,00
R$1.608,00
R$0,00
INSCRIÇÕES NA HORA DO EVENTO
R$1.315,00
R$0,00
R$1.315,00
Total
R$12.367,76
R$ 10.290**
R$2.077,76
R$1.315,00***
* Recurso pertencente à regional 4 em caixa na diretoria nacional da SBEnBio.
** Valor total da produção da revista.
*** Valor total em caixa

Eleições para Diretoria Executiva da regional 4 da SBEnBio GESTÃO 2015-2017
Estamos em período de renovação das diretorias que compõem as seis regionais da SBEnBio e
a sua diretoria nacional. A participação de todos os filiados no processo eleitoral é
fundamental. Consulte o edital. O sistema já está aberto para o registro do seu voto.
A Diretoria Executiva Nacional da Associação Brasileira de Ensino de Biologia lançou edital para
registro de chapas para preenchimento das vagas das seis Diretorias Executivas Regionais e da
Diretoria Executiva Nacional da Associação Brasileira de Ensino de Biologia, referentes ao
mandato do biênio 2015-2017. O processo de votação se dará em formato eletrônico,
utilizando a plataforma de associados. Todos os associados receberam uma mensagem da
Nacional. O sistema já está aberto para a computação de seu voto. Participe!
Confira o calendário do processo eleitoral:
14/10/2015 – Data limite para apresentação das chapas que concorrerão à eleição da DEN e
das DERs, com seus respectivos programas de trabalho.
16/10/2015 – Reunião da Comissão Eleitoral, a realizar-se na Universidade Federal Fluminense,
na cidade de Niterói às 11h. Pauta: Análise e aprovação das inscrições das chapas. Modelo de
cédula para as eleições.
19/10/2015– Abertura do sistema eletrônico de votação com acesso pelo site
www.sbenbio.org.br.
19/11/2015 – Data limite para a votação dos sócios da SBEnBio (fechamento do sistema
eletrônico de votação), às 14:00h do horário de Brasília.
19/11/2015 – Apuração dos votos às 15:00 horas na Universidade Federal Fluminense.
24/11/2015 – Julgamento de recursos pela Comissão Eleitoral e preparação do Relatório Final
dos Resultados.
25/11/2015 – Assembleia Geral Nacional Extraordinária Pauta: Comunicado e deliberação dos
resultados da eleição da DEN e das DERs e posse das novas diretorias.
Para mais informações sobre o processo eleitoral, verificar o edital na página da SBEnBio:
www.sbenbio.org.br
Contatos com a Diretoria da regional 4
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Tesoureiro: Prof. Ms. Guilherme Trópia Barreto de Andrade (UFJF)
Conselho Deliberativo da Diretoria Regional 4 da SBEnBio
Profa. Dra. Daniela Franco Carvalho (UFU)
Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues Silva (UFOP)
Profa. Dra. Maria Cristina Ribeiro Cohen (UFVJM)
Profa. Dra. Marina Lima Tavares (UFMG)
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