
 
 

ELEIÇÕES 2019 

BIÊNIO 2020-2021 

CHAPAS INSCRITAS  

 

DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL 

 

Presidente: Leandro Duso (UFSC) - Regional 3 (Sul)  

Vice-presidente: Sandro Prado Santos (UFU) - Regional 4 (TO-GO-MG)  

Secretário: Welton Yudi Oda (UFAM) - Regional 6 (Norte)  

Tesoureiro: Mário Cézar Amorim de Oliveira (UECE) - Regional 5 (Nordeste)  

 

Compromisso: Otimizar espaços/tempos para debates entre profissionais envolvidxs 
com o Ensino de Ciências e Biologia e áreas afins, que atuam tanto em espaços 
escolares, quanto não-escolares e acadêmicos, reafirmando o caráter indissociável 
das ações de ensino, pesquisa e extensão realizadas nas mais diversas instituições 
de ensino no país, em articulação com as regionais, valorizando saberes locais e suas 
relações com outras formas de conhecimento. 
 
PROGRAMA DE TRABALHO 
 
Principais ações:  

 Fortalecer o processo de participação da SBEnBio nos Fóruns Acadêmicos e 
Políticos sobre o ensino de Ciências e Biologia e demais políticas de 
Educação, Ciência e Tecnologia;  

 Estreitar as articulações entre a Diretoria Nacional (DEN) e as Diretorias 
Regionais, visando ampliar a inserção da SBEnBio junto a professorxs e 
estudantes da educação básica e do ensino superior;  

 Estreitar as articulações com outras Associações, Conselhos e Sociedades 
Científicas Brasileiras e Internacionais;  

 Aprimorar estratégias de filiação de novxs associadxs à SBEnBio, em especial, 
professorxs em formação inicial (licenciandxs) e em exercício na educação 
básica;  



 Ampliar a divulgação da SBEnBio em cursos de formação inicial (Cursos de 
Licenciatura) e continuada (programas de pós-graduação, Mestrados 
Profissionais, e programas como o Residência Pedagógica e o PIBID) de 
professorxs de Ciências e Biologia e nas escolas de educação básica; 
Intensificar a comunicação permanente com associadxs da SBEnBio, 
organizando mecanismos para fomentar a construção de um espaço coletivo 
de discussão e de troca de saberes sobre o ensino de Ciências e Biologia;  

 Organizar Grupos de Trabalho sobre questões políticas educacionais de 
temáticas atuais, dentre outros a serem definidos entre os pares;  

 Revitalizar e manter, em bases regulares, a publicação semestral dos Boletins 
Informativos da SBEnBio, disponibilizados na página da associação 
(http://www.sbenbio.org.br) e compartilhados via e-mail dxs associadxs;  

 Divulgar a Revista de Ensino de Biologia da SBEnBio (REnBio), possibilitando 
sua leitura, circulação e utilização por professorxs da educação básica, 
formadores de professorxs e licenciandxs de todo o país;  

 Apoiar encontros, seminários, simpósios científicos voltados para a divulgação 
da produção didático-científica de associadxs (efetivxs e em potencial) da 
SBEnBio;  

 Realizar a oitava edição do Encontro Nacional de Ensino de Biologia (VIII 
ENEBIO), juntamente com a oitava edição do Encontro Regional de Ensino de 
Biologia da 5ª Região (VIII EREBIO-NE) e a segunda edição do Simpósio 
Cearense de Ensino de Biologia (II SCEB), em 2020, na Universidade Estadual 
do Ceará (UECE). 

  



 

CHAPA UNIDADE REGIONAL 1 – MS, MT e SP 

 

Diretor Diego Marques da Silva Medeiros (FCBA/UFGD) 

Vice-diretora: Luciana Gonçalves de Azevedo (UEMS) 

Secretário: Bruno Rafael Santos de Cerqueira (CCNH/UFABC) 

Tesoureira: Maíra Batistoni e Silva (IB/USP) 

 

Conselho Deliberativo 

Ana Claudia Verlindo Canesin (SED/MS)  

Leila Cristina Aoyama Barbosa Souza (Escola Técnica Estadual de Educação 

Profissional e Tecnológica de Rondonópolis) 

Martha Marandino (FEUSP)  

Renata de Paula Orofino Silva (CCNH/UFABC) 

Suzete Rosana de Castro Wiziack (INBIO/UFMS) 

 

 

PROGRAMA DE TRABALHO 

 

1) Atuação 

 Desenvolvimento de eventos que permitam divulgar e discutir acerca da 

prática, da pesquisa e das políticas em Ensino de Ciências e de Biologia, 

tendo em vista do V EREBIO da Regional 1; 

 Participação e auxílio em eventos organizados pela DEN da SBENBIO, 

tendo em vista o VIII ENEBIO; 

 Participação em atos políticos que tenham o Ensino de Ciências e de 

Biologia relacionado a seus teores ou efeitos; 

 Posicionar-se em relação a políticas e eventos públicos que tenham o 

Ensino de Ciências e de Biologia relacionado a seus teores ou efeitos; 

 Desenvolver instrumento de fórum de debates para análise crítica sobre a 

prática, a pesquisa e as políticas relacionadas ao Ensino de Ciências e de 

Biologia; 

 Elaborar, promover e ofertar cursos de formação continuada de 

professores de Ciências e de Biologia nos estados componentes da UR1. 

 

2) Publicidade 

 Elaboração e manutenção de site próprio com área do participante, além 

de perfis em redes sociais; 



 Produção e divulgação de boletins informativos sobre a SBEnBio, sobre a 

Unidade Regional e para a divulgação de eventos, de publicações, de 

propostas didáticas, de notícias na área e de outras formas de produção 

própria da UR1; 

 Participação em eventos para divulgação da SBEnBio, da UR1 e de 

trabalhos desenvolvidos pela associação. 

 

3) Metas 

 Aumentar número de filiações para 160 filiados na UR1; 

 Agregar filiados do MT, estado ainda pouco expressivo na SBEnBio; 

 Promover filiações de sujeitos em diferentes âmbitos de atuação 

profissional e etapas de desenvolvimento que ainda têm pouca 

expressividade na SBEnBio, tais como estudantes e professores da 

educação básica; 

 Promoção e continuidade de diálogos e busca de apoio com diferentes 

associações, como APEOESP, SINPRO, Diretorias de Ensino, CRBio, 

universidades públicas e particulares, cursos EAD de formação de 

professores, entre outras. 

  



CHAPA UNIDADE REGIONAL 2 – RJ, ES 

 

 

Diretora: Karine de Oliveira Bloomfield Fernandes (UFF) 

Vice-diretora: Regina Rodrigues Lisbôa Mendes (UERJ) 

Secretário: Rodrigo Cerqueira do Nascimento Borba (SEEDUC/RJ) 

Tesoureira: Juliana Marsico Correia da Silva (UFRJ) 

 

Conselho Deliberativo 

Cecília Santos de Oliveira (UERJ); 

Cristiana Rosa Valença (CEFET/RJ); 

Lucia Helena Pralon de Souza (UNIRIO); 

Maína Bertagna Rocha (UFF); 

Maria Jacqueline Girão Soares de Lima (UFRJ); 

Pedro Pinheiro Teixeira (PUC-Rio). 

 

 

PROGRAMA DE TRABALHO 
 

 Ampliar e diversificar os canais de comunicação com os associados, 
promovendo intercâmbio entre professores e pesquisadores da área de Ensino 
de Ciências e Biologia; 

 Garantir espaços de participação e difusão de debates sobre políticas 
educacionais para formação de professores e o ensino de Ciências e Biologia; 

 Divulgar e apoiar eventos no RJ e ES que expandam e mobilizem discussões 
sobre Ensino de 

 Biologia e suas relações entre Pesquisa e Ensino. 

 Realizar o X EREBIO RJ/ES em uma das Instituições Públicas que investem 

em Formação de Professores no Rio de Janeiro, buscando ampliar e 
aprofundar os debates sobre a formação de professores em nossa região. 

 Promover debates sobre propostas e estratégias formativas para professores 
da Educação Básica, ampliando a divulgação e o sentido da SBEnBio como 
espaço de formação docente continuada e de fortalecimento de coletividades 
profissionais; 

 Incentivar a filiação de novos associados visando a: (i) uma maior aproximação 
com as redes públicas de ensino, associações docentes e fóruns públicos de 
Educação; (ii) uma ampliação da participação de profissionais e pesquisadores 
da Educação Infantil, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e da Educação 
de Jovens e Adultos. 

  



CHAPA UNIDADE REGIONAL 3 – SUL 

 

Presidente: Marilisa Bialvo Hoffmann (UFRGS/RS) 

Vice-presidente: Carlos Alberto de Oliveira Magalhães Júnior (UEM/PR) 

Secretária: Bárbara Grace Tobaldini de Lima (UFFS/PR) 

Tesoureira: Sandra Aparecida dos Santos (UNIDAVI/SC) 

 
Conselho Deliberativo 

Adriana Mohr (UFSC/SC)  

Ana Lucia Olivo Rosas Moreira (UEM/PR) 

Maria Cristina Pansera de Araújo (UNIJUÍ/RS) 

Marcelo Valério (UFPR/PR) 

José Pedro Pedro Simas Filho (Rede Municipal de Ensino de Florianópolis/SC) 

Guilherme Franco Miranda (PUC/RS) 

 

PROGRAMA DE TRABALHO 
 
Finalidade: 

 Fomentar discussões e propor ações de engajamento entre professores/as e 
licenciandos/as da área de Ensino de Ciências e Biologia, envolvendo os 
participantes em debates atuais de políticas e ações em prol da melhoria da 
educação para a ciência. 

Principais ações: 

 Fortalecer e ampliar a rede de associados/as, investindo esforços na interação 
via redes sociais, site e outras formas de comunicação síncronas e 
assíncronas que contribuam na divulgação e popularização da produção 
acadêmica sobre ensino de ciências e biologia; 

 Promover a articulação necessária à realização do X Encontro Regional de 
Ensino de Biologia (X EREBIO), bem como pré-encontros preparatórios e 
outras parcerias institucionais, celebrando os dez anos de nossos encontros 
regionais; 

 Estreitar laços com os docentes de Ciências e Biologia da Educação Básica e 
Superior, bem como licenciandos/as, por meio de ações de formação com 
apoio institucional da SBENBio 3. 

 Investir esforços na divulgação de ações pedagógicas relacionadas ao 
Ensino de Ciências e Biologia, realizadas no âmbito dos associados/as da 
SBEnBio 3, através da criação e implementação de Boletim Informativo on 
line da SBEnBio da região Sul. 

  



CHAPA UNIDADE REGIONAL 4 – MG, TO, GO, DF 

 

Diretor: Gustavo Lopes Ferreira (Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia Goiano) 

Vice-Diretor: Danilo Seithi Kato (UFTM) 

Secretário: Guilherme Trópia Barreto de Andrade (UFJF) 

Tesoureira: Viviane Rodrigues Alves de Moraes (UFU) 

 

Conselho Deliberativo:  

Deise Barreto Dias (Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Brasília) 

Zilene Moreira Pereira Soares (Universidade Federal de Goiás – ICB/Goiânia).  

Cláudia Avellar Freitas (UFJF) 

Ana Isa Marquez Rocha Machado (IFTM) 

Alessandro Tomaz Barbosa (UFT) 

Ana Flávia Vigário (UFG- Catalão) 

 

PROGRAMA DE TRABALHO 
 

 Organizar e realizar o VI Encontro Regional de Ensino de Biologia (VI EREBIO) 
no ano de 2021. A proposta deste evento inclui: promover o intercâmbio entre 
pesquisadores da área do Ensino de Biologia; socializar os conhecimentos e 
práticas produzidos por professores/as de Ciências e Biologia e 
pesquisadores/as; atualizar professores/as dos diversos segmentos e 
modalidades de ensino em torno das contribuições recentes da pesquisa em 
Educação em Ciências e Biologia;  

 Incentivar a filiação de novos/as associados/as;  

 Aprofundar e ampliar a comunicação com os/as Associados/as por meio de: 
boletins informativos, página do FaceBook, site e Instagram;  

 Divulgar, apoiar eventos e estabelecer parceria com os Programas de 
formação de professores e de pesquisadores em Ensino de Ciências e 
Biologia, ampliando e fortalecendo a Regional nos contatos 
universidade/escola viabilizado pelos subprojetos Biologia de tais Programas 
de formação;  

 Divulgar, ampliar e fortalecer a atuação da Associação Brasileira de Ensino de 
Biologia (SBEnBio) junto à Regional IV, principalmente no que tange ao 
encorajamento para participação no Encontro Nacional de Ensino de Biologia 
e à publicação na Revista de Ensino de Biologia da SBEnBio;  

 Ampliar e aprofundar parcerias com instituições recentes na formação de 
professores/as como os Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia;  



 Promover e colaborar com os debates sobre as políticas públicas e o Ensino 
de Biologia, sendo uma das ações prioritárias: apoiar instituições de pesquisa 
e formação de professores e secretarias de educação municipais e estaduais 

na elaboração dos currículos dos sistemas educacionais a partir da BNCC. 

  



CHAPA UNIDADE REGIONAL 5 – Nordeste 

 

Diretor: Nilson de Souza Cardoso (UECE-FAEC) 

Vice-diretora: Roberta Smania Marques (UEPB) 

Secretária: Alice Alexandre Pagan (UFS) 

Tesoureira: Geórgia de Souza Tavares (UFDPar) 

 

Conselho Deliberativo 

Mariana Guelero do Valle (UFMA) 

Maria da Conceição Vieira de Almeida (UERN) 

Tassia Alexandre Teixeira Bertoldo (SEDUC-SE) 

Maria Danielle Araújo Mota (UFAL) 

Christiana Andréa Vianna Prudêncio (UESC) 

 

 

PROGRAMA DE TRABALHO 
 

 Consolidar as articulações entre Diretoria Nacional (DEN) e Diretoria Regional 
(DER-5), visando ampliar a inserção da SBEnBio junto a professorxs e 
estudantes nas instituições de ensino na Região Nordeste; 

 Fortalecer as articulações com as DER que compõe a SBEnBio e outras 
instituições 

 voltadas ao ensino de Biologia e à formação de professorxs na área, visando 
potencializar ações estratégicas de consolidação da associação durante o 
biênio; 

 Aprimorar estratégias de filiação de novxs associadxs à SBEnBio, em especial, 

 professorxs em formação inicial (licenciandxs) e em exercício na educação 
básica; 

 Divulgar a SBEnBio e sua Regional-5 em cursos de formação inicial (Cursos 
de 

 Licenciatura) e continuada (programas de pós-graduação, especialmente o 
PROFBio e Mestrados Profissionais, e programas como o Residência 
Pedagógica e o PIBID) de professores de Ciências e Biologia e nas escolas de 
educação básica da região nordeste; 

 Construir mecanismos para fomentar a participação de todxs associadxs nas  

 discussões sobre o ensino de Biologia, tais como página no facebook, canal 
no youtube etc., de modo a construir um espaço de intensa troca de saberes 
para a melhoria do ensino de Biologia na região; 

 Intensificar mecanismos de interação e de fluxo de comunicação entre 
associadxs 



 da DER 5, revitalizando o sítio (http://www.sbenbio.org.br/regional5/) da 
regional na internet e possibilitando a aproximação dxs associadxs da e com a 
regional; 

 Apoiar e promover encontros, seminários, simpósios científicos voltados para 
a 

 divulgação da produção didático-científica de associadxs (efetivxs e em 
potencial) da SBEnBio em relação direta com as instituições de trabalho dos 
membros da DER 5; 

 Buscar incentivos financeiros de instituições científicas, universidades e 
demais  

 instâncias de apoio ao ensino, para otimizar a realização dos eventos 
científicos a serem realizados no biênio; 

 Atuar na preparação e execução da oitava edição do Encontro Nacional de 
Ensino 

 de Biologia (VIII ENEBIO), juntamente com a oitava edição do Encontro 
Regional de Ensino de Biologia da 5ª Região (VIII EREBIO-NE) e a segunda 
edição do Simpósio Cearense de Ensino de Biologia (II SCEB), em 2020, na 
Universidade Estadual do Ceará (UECE), de modo a potencializar a divulgação 
da SBEnBio e dos eventos nos estados nordestinos; 

 Organizar a I Escola de Formação de Pesquisadores em Ensino de Ciências e 

 Biologia do Nordeste (I Formar-NE), junto ao EREBIO-NE, com o objetivo 
principal de congregar pesquisadores experientes da região e aprimorar a 
formação teórico-metodológica de novos pesquisadores em ensino de 
Ciências e Biologia. 

  



CHAPA UNIDADE REGIONAL 6 – Norte 

 

Diretora: Sandra Nazaré Dias Bastos (IECOS/UFPA) 

Vice-diretora: Danielle Dias da Costa (UEAP) 

Secretária: Lêda Valéria Alves (IEMCI/UFPA) 

Tesoureira: Rafaela Araújo Lebrego (UFPA) 

 
Conselho Deliberativo 

Luciane de Assunção Rodrigues (SEDUC/PA) 

Mônica de Oliveira Costa (UEA) 

Tainan Amorim Santana (UFRA) 

Gabriel Iketani Coelho (UFOPA) 

 

 

PROGRAMA DE TRABALHO 
 
Ações de divulgação 

 Ampliar a filiação e participação de professores e pesquisadores da área de 
Ensino de Biologia da região norte 

 Promover diálogo entre membros dos diferentes estados pertencentes à 
Regional 6. 

 Manter comunidades específicas: atualizar constantemente o sítio próprio da 
regional no site da SBENBio com ferramentas de diálogo com usuários; 
manutenção do facebook da regional. 

 Participação em eventos de áreas afins para a divulgação da Associação 
Ações de Formação 

 Promover processos formativos de curta duração (oficinas, seminários, cafés 
científicos) para estudantes dos cursos de Biologia e professores de 
Ciência/Biologia da Educação Básica. 

 Busca de Parcerias 

 Estabelecer diálogos e com vista a obtenção de apoio junto a entidades de 
classe regionais, tais como sindicatos de professores da Educação 

 Básica e Secretarias de Educação Municipais e Estaduais. 

 Congregar instituições públicas e privadas de Ensino Superior da região em 
torno de ações e debates sobre ensino de Ciências e Biologia. 


