
Feira de Santana, 23 de abril de 2015. 

 

Prezado/a associado/a 

 

 Gostaríamos de destacar algumas ações de trabalho que temos realizado 

desde o início de nossa gestão, em dezembro de 2013: 

a) Organização e realização do V ENEBIO e II EREBIO da Regional 01, 

ocorrido em setembro de 2014, na Universidade de São Paulo. Este evento 

congregou mais de 700 participantes, entre pesquisadores/as, professores/as 

da educação básica, estudantes da graduação e profissionais de espaços 

não-formais de educação, em sua maioria, com apresentação de trabalhos; 

b) Participação na criação da diretoria de Ciências Humanas e Sociais e Sociais 

Aplicadas do CNPq; 

c) Participação no Comitê de Ética em Pesquisa na Área de Ciências Humanas 

e Sociais, em articulação com o Fórum de Ciências Humanas e Sociais e 

Sociais Aplicadas; 

d) Reestruturação do site, ampliando a divulgação de informações institucionais 

e acadêmicas; 

e) Reativação da publicação da Revista da SBEnBIOonline no site; 

f)  Criação de uma plataforma para associação on line, com atualização de 

banco de dados de associados/as. 

g) Publicação de um livro organizado pela diretoria executiva nacional, sobre 

ensino de Biologia, com venda a preço de capa; 

h) Apoio financeiro às regionais na  realização de seus encontros bianuais; 

i) Contratação de um jornalista para ampliar o setor de comunicação. 

 

Até o final de nossa gestão, em novembro do presente ano, pretendemos: 

a) Reativar a publicação do Boletim da SBEnBIO; 

b) Apoiar a realização dos encontros regionais da SBEnBIO, de modo a ampliar 

o raio de atuação e divulgação do ensino de Biologia em nosso país; 

c) Criar um sistema online para que o/a associado/a possa atualizar o seu 

cadastro de pagamento da anuidade; 

d) Criar um sistema online para as eleições da diretoria; 

e) Publicar o livro das mesas redondas e conferências do ENEBIO 2014. 



 

Sabemos que são inúmeros os desafios que devemos enfrentar, 

principalmente, se levarmos em consideração que nossa associação científica ainda 

é tão jovem, mas, ao mesmo tempo, reconhecemos a construção exitosa do que já 

feito nesses últimos 17 anos. 

Para continuarmos crescendo, é necessário termos um maior número de 

associados/as e que estes/as mantenham suas anuidades em dia e, desse modo, 

poderá participar mais efetivamente da vida acadêmica da SBEnBIO, seja na 

participação das diretorias nacional ou regional e descontos nas inscrições dos 

encontros nacionais/regionais e descontos nas publicações de livros organizados 

pela diretoria executiva nacional. 

Cordialmente, 

 

 

Marco A. L. Barzano 

Presidente da SBEnBIO 

 


