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

28 a 30 de abril de 2015, na UFJF. 

 

1ª Circular 

 

É com grande satisfação que informamos a realização do III Encontro Regional de 

Ensino de Biologia da Regional-4, de 28 a 30 de abril de 2015, na Universidade Federal de Juiz 

de Fora (UFJF). O tema central do evento será “Ser professor de Ciências e Biologia: entre 

políticas, inquietações, saberes e sensibilidades”. O evento busca reunir professores da 

Educação Básica que atuam com a Educação em Ciências e/ou Biologia nas diferentes etapas e 

modalidades da escolaridade, profissionais que desenvolvem experiências no campo da educação 

em ciências em diferentes espaços educacionais, além de pesquisadores e estudantes dessas 

áreas. O III EREBIO visa estimular o debate acerca da Educação em Ciências e Biologia em um 

contexto de múltiplos e complexos desafios colocados aos professores. Centrado na figura do 

professor, a intenção é investir em debates que toquem a formação docente, os contextos 

variados de sua ação profissional, os encontros entre saberes que dão existência às suas práticas 

educativas, as parcerias que estabelece a fim de qualificar seu trabalho, entre outros. Estruturado 

de forma a oferecer ao público participante uma diversidade de vivências formativas, o evento 

incluirá a realização de conferência, mesas-redondas, minicursos, oficinas, comunicação oral de 

relatos de experiências, pôsteres voltados à socialização de pesquisas acadêmicas e ateliê de 

criação - espaço dedicado à exposição de materiais didáticos e outras produções midiáticas que 

mobilizem diferentes linguagens audiovisuais. Além de participar das atividades, os inscritos 

terão a oportunidade de apresentar seus trabalhos de pesquisa e de produção docente vinculada à 

Educação em Ciências e Biologia. Solicitamos a todos que aguardem as próximas informações 

sobre o evento e a submissão de trabalhos. Agradecemos antecipadamente a ampla divulgação 

do evento. 

 

Diretoria e Conselho Deliberativo da Regional 4. 

Comissão Organizadora local 

Setembro de 2014. 


