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2ª circular do VII EREBIO – Regional 02 RJ/ES 
 
 

É com grande alegria que informamos as regras de submissão de trabalhos para o VII EREBIO RJ/ES. O 
evento será em Niterói (RJ), na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF), nos dias 05, 06 
e 07 de Agosto de 2015 e terá como tema central “Tecendo laços docentes entre ciência e culturas”.  

Em torno desse tema, pretendemos reunir professores da Educação Básica, Pesquisadores da área de 
Educação, Educação em Ciências e Ensino de Biologia e estudantes das licenciaturas em Ciências Biológicas e 
Pedagogia da nossa região. 

 
Atenção!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Os trabalhos deverão ser inscritos em um dos eixos temáticos a seguir, de acordo com o entendimento do(s) 
autor(es). 
 

1. Processos de Ensino-Aprendizagem em Ciências e Biologia; 
2. Formação de Professores de Ciências e Biologia; 
3. Desenvolvimento de Estratégias Didáticas para o ensino de Biologia; 
4. Educação não-formal; 
5. História e Filosofia da Ciência; 
6. Políticas Públicas para a Educação em Ciências; 
7. Relações entre Educação, Ciências e Culturas. 
8. Ensino de Ciências na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental 
9. Ensino de Biologia e Ciências na Educação Profissional 
10. Ensino de Ciências e Biologia e relações étnico-raciais 
11. Ensino de Ciências e Biologia e Educação no Campo 
12. Ensino de Ciências e Biologia e Educação especial 
13. Ensino de Ciências e Biologia e Educação indígena 

 
Valores para inscrição: (Informações sobre o pagamento em breve, na terceira circular. Aguarde!) 
 

R$ 100,00 Professores universitários  
 
Valores para não filiados 
 

R$ 50,00 Professores da Educação Básica 

R$ 30,00 Estudantes de diversas categorias        

 

R$ 50,00 Professores universitários  

 

O período de inscrição de trabalhos é de 13 de março a 11 de maio de 2015.  

Os trabalhos deverão ser enviados para o seguinte endereço eletrônico: 

erebio2015uff@gmail.com 

Os procedimentos para o pagamento das inscrições para participação no evento serão 

divulgados em breve. A confirmação da submissão dos trabalhos será realizada após a confirmação 

do pagamento. Lembrando que qualquer dúvida, o participante deverá entrar em contato no 

endereço eletrônico acima. 

 

 

 



R$ 35,00 Professores da Educação Básica  
Valores para filiados 
 

R$ 25,00 Estudantes de diversas categorias 

 
 
Instituição: R$ 350,00 (dando direito à participação de até 5 professores da mesma instituição) 
 
Para informações sobre filiação acesse: www.sbenbio.org.br 

Os trabalhos serão apresentados nas seguintes formas: (1) sessões de comunicação oral, quando se tratarem de 
relatos de experiência docente (RE) (com ou sem produções de materiais didáticos); (2) sessão de pôster, quando 
forem pesquisas acadêmicas (PQ) e (3) exposição, quando se tratarem de materiais didáticos (MD). 

Normas de redação de trabalho das categorias: Pesquisa Acadêmica (PQ) e Relato de Experiência Docente (RE):  

O trabalho deverá ser enviado em três arquivos separados:  

1 - folha de rosto de acordo com modelo (anexo 1), que deverá ser nomeado com o nome do primeiro autor e o 
último sobrenome do primeiro autor seguido da palavra “dados”. Exemplo: annasouzadados.doc. 

2 - texto completo contendo a identificação dos autores que deverá ser nomeado com o nome do primeiro autor 
e o último sobrenome do mesmo seguido da palavra “completo”. Exemplo: annasouzacompleto.doc. 

3-  texto completo sem a identificação dos autores, que deverá ser nomeado com o nome do primeiro autor e o 
último sobrenome do mesmo seguido da palavra “avaliacao”. Exemplo: annasouzaavaliacao.doc. 

Obs1: No caso de submeter mais de um trabalho, numerar os arquivos conforme os exemplos: primeiro trabalho 
= annasouzacompleto1.doc;  annasouzacompleto2.doc. 

Obs2: Cada participante só pode enviar até dois trabalhos como primeiro autor. 

O texto completo deve conter de 15.000 a 20.000 caracteres (incluindo espaços, notas e referências 
bibliográficas) e deve ser elaborado em editor MS-Word for Windows letra Calibri tamanho 11, espaço 1,5, folha 
A4, margens 2,5. O título do trabalho deve estar com todas as letras maiúsculas, centralizado e em negrito. O 
nome do(s) autor(es) deve aparecer na(s) linha(s) abaixo do título (um autor por linha), seguido(s) da instituição 
dos autores, fonte de financiamento (se houver) e e-mail do(s) autor(es).  
 
4) As referências bibliográficas, segundo a ABNT, devem aparecer apenas no texto completo e devem conter 
somente os trabalhos explicitamente citados no texto.  

Normas de Redação de trabalhos na categoria Exposição de Material Didático (MD) 

O trabalho deverá ser enviado em três arquivos separados:  

1 - folha de rosto de acordo com modelo (anexo 1), que deverá ser nomeado com o nome do primeiro 
autor e o último sobrenome do primeiro autor seguido da palavra “dados”. Exemplo: 
annasouzadados.doc. 

2 - resumo contendo a identificação dos autores, que deverá ser nomeado com o nome do primeiro autor 
e o último sobrenome do mesmo seguido da palavra “resumo”. Exemplo: annasouzaresumo.doc. 

3-  resumo sem a identificação dos autores, que deverá ser nomeado com o nome do primeiro autor e o 
último sobrenome do mesmo seguido da palavra “avaliacao”. Exemplo: annasouzaavaliacao.doc. 

Obs1: No caso de submeter mais de um trabalho, numerar os arquivos conforme os exemplos: primeiro 
trabalho = annasouzaresumo1.doc annasouzaresumo2.doc e assim por diante.  

http://www.sbenbio.org.br/


Obs2: Cada participante só pode enviar até dois trabalhos como primeiro autor. 

O resumo deve conter de 500 a 2000 caracteres (incluindo espaços) e deve ser elaborado em editor MS-Word for 
Windows letra calibri,  tamanho 11, espaço 1,5, folha A4, margens 2,5. O título do trabalho deve estar com todas 
as letras maiúsculas, centralizado e em negrito. O nome do(s) autor(es) deve aparecer na(s) linha(s) abaixo do 
título (um autor por linha), seguido(s) da instituição dos autores, fonte de financiamento (se houver) e e-mail 
do(s) autor(es).  

Normas de Envio dos Trabalhos 

Os arquivos deverão ser enviados para o e-mail erebio2015uff@gmail.com. No prazo de até 15 (quinze) dias, o 
autor receberá mensagem confirmando o sucesso do envio. Caso não receba esta mensagem, deverá repetir a 
operação e/ou entrar em contato pelo email. Não serão aceitos trabalhos enviados após o dia 11/05/2015. 

Organização: 
Diretoria e Conselho Deliberativo da Regional 02 RJ/ES 
 
Diretoria: 

Daniele Lima Tavares – IE/UFRRJ (Diretora) 
Maicon Azevedo – CEFET/RJ (Vice-diretor)  
Mariana Lima Vilela – FE/UFF (Secretária) 
Maria Matos – CAp/UFRJ (Tesoureira) 
 
Conselho Deliberativo: 
Ana Cléa Ayres (FFP/UERJ) 
Carolina Demétrio Ferreira (UFES) 
Cláudia Lino Piccinini (UFRJ) 
Daniela Valla (SME/RJ) 
Marcus Soares (MUSEU DA VIDA/FIOCRUZ 
Regina Mendes Rodrigues (FFP/UERJ) 
Simone Rocha Salomão (UFF) 
Tânia Goldbach (IFRJ) 
 

Niterói, 11 de março de 2015. 
 

mailto:erebio2015uff@gmail.com


ANEXO I – MODELO DE FOLHA DE ROSTO 
 
 
 

 
 
Nome: 
E-mail:  
Telefone de contato:  
 
 
DADOS DO TRABALHO: (MANTER A FORMATAÇÃO EM TABELA) 
 

 

Categoria 
 

Título  Autor(es) Eixo 
Temático 

Palavras 
-chave 

Resumo 
(Máximo 100 palavras) 

(Pesquisa, 
Relato ou 
Material 
didático) 

  Indicar 
número e 
nome do 

eixo 

  

 
 
 
 
 
 
 
 


