
 
 
 

 

3ª Circular 

X Encontro Regional de Ensino de Biologia RJ/ES 

O Ensino de Ciências e Biologia entre reencontros e novos encontros:  

memórias, movimentos, mudanças 

 
25, 26 e 27 de julho de 2023 

São Gonçalo, RJ  

Faculdade de Formação de Professores da UERJ 

 

Cara Comunidade Sbenbiana, 
 

Nesta circular, divulgamos o link para o site do evento, as orientações para a realização e o pagamento das 

inscrições e complementamos as informações veiculadas na 2ª circular sobre submissão de trabalhos.  

 

Nosso site oficial já está disponível para ser acessado e compartilhado em: 

https://regional2.sbenbio.org.br/eventos/x-erebio . Nele você encontrará informações gerais sobre o evento 

e sobre a submissão de trabalhos. O sistema de inscrições e submissões também está sediado no site oficial 

do X EREBIO.  

Aproveite para conhecer o site e garanta já a sua inscrição! 

 

1) COMUNICAÇÕES ORAIS 

As seções de comunicação oral reunirão trabalhos de um mesmo eixo temático. 

Cada trabalho deverá ser apresentado por um único autor ou autora. Isto significa que os trabalhos não 

precisarão ser necessariamente apresentados pelo(a) primeiro(a) autor(a) no caso de textos assinados em 

coautoria. Mas quem apresentar deverá estar devidamente inscrito (com pagamento confirmado) e 

credenciado no evento.  

Entendemos que as sessões de comunicação oral são espaços fecundos para encontros, discussões e 

socialização de práticas, experiências e saberes. Por isso, esperamos que todos que fizerem apresentações 

participem inteiramente de suas sessões, do início ao fim. 

Não será estabelecido limite máximo de submissões de trabalhos, nem do número de trabalhos assinados na 

condição de primeiro(a) autor(a) em caso de coautoria. Todavia, cada pessoa inscrita poderá apresentar 

apenas um único trabalho. Assim, caso alguém deseje assinar vários trabalhos, eles deverão ser redigidos em 

parceria. Reafirmamos assim a expectativa de que todas as pessoas que apresentarem trabalhos poderão 

participar de suas sessões por inteiro. 

  

https://regional2.sbenbio.org.br/eventos/x-erebio


 
 
 

2) PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES 

Informamos que haverá um limite na quantidade de vagas disponíveis para participação no X EREBIO. Nesse 

sentido, recomendamos que as inscrições sejam realizadas e efetivadas via pagamento o mais breve possível. 

Quando as vagas se esgotarem, a comunidade sbenbiana será avisada através dos meios de comunicação 

oficiais da Regional 2 da SBEnBio.  

A arrecadação feita a partir das inscrições é essencial para a realização do X EREBIO, visto que não pudemos 

contar com financiamento de agências de fomento. Desta forma, fazer sua inscrição no X EREBIO e efetuar o 

pagamento dela significa apoiar o evento, manter sua qualidade e seguir fortalecendo o campo do Ensino de 

Ciências e Biologia. 

O prazo de submissão de trabalhos é de 27/02/2023 a 26/03/2023. Para submissão de trabalhos é necessária 

a realização do pagamento de inscrição de pelo menos um dos autores(as), não necessariamente o primeiro 

autor ou autora. O valor desta inscrição para submissão não será devolvido no caso de recusa do trabalho por 

parte do comitê científico. Os trabalhos aprovados e apresentados no evento serão publicados em Anais 

eletrônicos. 

Os valores das inscrições estão apresentados no quadro abaixo: 

 

Categorias Filiados/as Não filiados/as 

Docente do Ensino Superior R$ 125,02 R$ 250,02 

Docente da Educação Básica R$ 65,02 R$ 150,02 

Estudante da Pós-graduação R$ 65,02 R$ 150,02 

Estudante da Graduação R$ 50,02 R$ 100,02 

Estudante da Educação Básica R$ 15,02 R$ 15,02 

 

As inscrições no evento devem ser pagas mediante PIX, depósito ou transferência bancária obedecendo os 

dados abaixo. Os comprovantes de pagamento deverão ser enviados por e-mail para 

inscricao@regional2.sbenbio.org.br junto com nomes completos e os CPFs dos(as) respectivos(as) 

participantes para confirmação das inscrições informar também o código do trabalho que foi submetido pelo 

inscrito. Para validar o desconto para associados e associadas da SBEnBio, o comprovante de filiação com 

pagamento da anuidade de 2023 deverá ser anexado junto com o comprovante de pagamento do evento, no 

e-mail, para confirmação da inscrição no X EREBIO.  

  



 
 
 

 

Dados bancários:  

Associação Brasileira de Ensino de Biologia  

Banco: Itaú  

Agência: 0300  

Conta corrente: 06639-6  

A chave PIX da SBEnBio é o CNPJ: 03.010.440/0001-18 

 

3) NORMAS PARA REDAÇÃO E SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

Cada trabalho deverá ter no mínimo 18.000 e máximo 25.000 caracteres, com espaços, incluindo título, 

resumo e bibliografia, formatado em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5 

e alinhamento justificado. Serão aceitos textos em português ou em espanhol. O resumo deverá conter até 

200 palavras e de 3 a 5 palavras-chave precisarão ser informadas. As referências bibliográficas, as legendas e 

a utilização de gráficos e imagens devem estar de acordo com as normas da ABNT. O modelo de arquivo 

disponibilizado pelo evento servirá de suporte para padronizar a formatação dos trabalhos. Acesse o site oficial 

do X EREBIO para baixá-lo em: https://regional2.sbenbio.org.br/eventos/x-erebio. 

 

4) AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os textos submetidos para o X EREBIO serão avaliados às cegas e de modo técnico por professores(as) e/ou 

pesquisadores(as) da área de ensino Ciências e Biologia. Lembramos que, na primeira versão, devem ser 

omitidos nomes e instituições dos autores e/ou autoras.  

Cada trabalho passará por uma rodada inicial de avaliação, que será realizada por dois pareceristas distintos. 

Caso haja discordância no resultado final da primeira rodada, o trabalho será encaminhado para um terceiro 

árbitro que fará o desempate e definirá se o trabalho será aprovado, aprovado com ressalvas ou reprovado. 

Os trabalhos aprovados sem ressalvas não deverão ser alterados, mas será necessário incluir nome, filiação 

institucional e e-mail de contato em suas versões finais. Os trabalhos aprovados com ressalvas deverão ser 

corrigidos seguindo as instruções dos(as) pareceristas antes de terem suas versões finais encaminhadas para 

o evento. Também deverá ser incluído nome, filiação institucional e e-mail de contato. 

O envio das versões finais dos textos, tanto dos aprovados, quanto dos aprovados com ressalvas, deverá 

ocorrer dentro do prazo estipulado pela organização do evento, a ser divulgado nos meios de comunicação 

oficiais da Regional 2 da SBEnBio. Trabalhos encaminhados fora do prazo não serão publicados nos anais do X 

EREBIO. 

  

https://regional2.sbenbio.org.br/eventos/x-erebio


 
 
 

Comissão Organizadora do X EREBIO – RJ/ES 

 

Associação Brasileira de Ensino de Biologia 

Diretoria - Regional 2 (RJ/ES) 

 

Diretora: Regina Rodrigues Lisbôa Mendes (FFP/UERJ) 

Vice-diretora: Juliana Marsico Correia da Silva (UFRJ) 

Secretária: Vanessa Stefano Masquio (SME/RJ)     

Tesoureira: Maína Bertagna (IEAR/UFF) 

 

Conselho Deliberativo - Regional 2 (RJ/ES) 

  

Cecília Santos de Oliveira (FFP/UERJ) 

Cristiana Rosa Valença (CEFET-RJ)  

Lucia Pralon (FE/UNIRIO) 

Maria Jacqueline Girão (FE/UFRJ) 

Pedro Pinheiro Teixeira (PUC-Rio) 

 Comissão Organizadora Local 

Profª  Drª Amanda Lima de Almeida (FFP/UERJ) 

Andressa Barbosa dos Santos (FFP/UERJ) 

Profª  Drª Cecília Santos de Oliveira (FFP/UERJ) 

Profª MSc. Daniela Fabrini Valla  (FFP/UERJ) 

Esther dos Santos Monteiro de Lima (FFP/UERJ) 

Profª  Drª Francine Lopes Pinhão (FFP/UERJ) 

Isabella da Cruz de Souza  (FFP/UERJ) 

Prof. Dr. Jean Carlos Miranda da Silva (PPGEAS/UERJ) 

Leticia Sales Lopes (FFP/UERJ) 

Prof. Dr. Luis Fernando Marques Dorvillé (FFP/UERJ) 

Profª Marcia Brandão (SEEDUC/RJ) 

Profª MSc. Maria Cristina de Oliveira Behrsin (FFP/UERJ) 

Profª. Drª. Maria Cristina Ferreira dos Santos (PPGEAS/UERJ) 

Profª. Drª. Regina Rodrigues Lisbôa Mendes (FFP/UERJ) 

Prof. Dr. Ricardo Tadeu Santori (FFP/UERJ) 

Profª. Drª. Tatiana Galieta Nacimento (FFP/UERJ) 

Prof. Dr. Wagner Gonçalves Bastos (FFP/UERJ) 

 


