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REGIONAL 4 

III ENCONTRO REGIONAL DE ENSINO DE BIOLOGIA Regional-4 

 

Ser professor de Ciências e Biologia: entre políticas, inquietações, saberes e sensibilidades 

28 a 30 de abril de 2015, na UFJF. 

 

3ª Circular 

Centrado na figura do professor, o III Encontro Regional de Ensino de Biologia da 

Regional-4 ocupa-se em propiciar experiências formativas aos docentes da escola básica 

interessados na educação científica dos diferentes sujeitos sociais. Através da socialização de 

suas produções e vivencias e por meio do diálogo com as pesquisas do campo da Educação em 

Ciências e Biologia, tomam centralidade no debate as políticas, as inquietações, os saberes e as 

sensibilidades que ajudam a forjar o professor de Ciências e Biologia em suas atuações 

cotidianas na escola e em outros espaços educativos. Refletir, compartilhar e mover são alguns 

dos objetivos do evento que acontecerá entre os dias 28 a 30 de abril de 2015, na Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF). Uma programação especial de atividades foi planejada para 

atender aos interesses dos professores e dos pesquisadores da área. O evento incluirá a 

conferência de abertura, mesas-redondas e uma programação diversificada de minicursos e 

oficinas. Lembramos que a participação com envio de trabalho é muito importante, pois 

contribui para a socialização de saberes e práticas que o III EREBIO se propõe. As inscrições 

com envio de trabalho se encerrarão no dia 07 de fevereiro de 2015. No endereço eletrônico do 

evento - http://www.ufjf.br/erebio - é possível conferir as normas de submissão e toda a 

programação. Na nossa página no facebook também são divulgadas informações atualizadas: 

https://www.facebook.com/sbenbio.regional4. O sistema do evento já está aberto para 

inscrições e o pagamento. Garanta sua vaga e ao nosso lado venha fazer do III Encontro 

Regional de Ensino de Biologia Regional 4, um acontecimento único. Dúvidas e informações, 

entrem em contato com a comissão organizadora por meio do endereço eletrônico: 

evento.erebio@ufjf.edu.br 

Agradecemos antecipadamente a ampla divulgação do evento. 

Diretoria e Conselho Deliberativo da Regional 4. 

Comissão Organizadora local 

Janeiro de 2015. 
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