
 

 
 

 
 

III Encontro Regional de Ensino de Biologia - Norte 

Universidade do Estado do Amapá 

30, 31/08 E 01/09/2023 – Macapá-AP 

 

2ª CIRCULAR 

Querem saber mais sobre III EREBIO NORTE? Vamos apresentar as 

linhas temáticas, as modalidades de trabalho, formas de apresentação, 

algumas informações sobre as inscrições, formato de publicação dos anais e 

previsão de resultado de submissão de trabalho. 

Vamos lá. 

 

Linhas temáticas 

1. Ensino de Ciências/Biologia e Educação Ambiental, Educação em 

Saúde e abordagens CTS e CTSA; 

2. Formação de Professores de Ciências/Biologia; 

3. Processos de Ensino e Aprendizagem; 

4. Ensino de Ciências/Biologia: inclusão e diferença; 

5. Ensino de Ciências/Biologia cultura e arte; 

6. História, sociologia e filosofia no ensino de Ciências/Biologia; 

7. Ensino de Ciências/Biologia em espaços não escolares e divulgação 

científica; 

8. Avaliação, Currículo e Políticas públicas; 

  



 

 
 

 
 
Modalidades de apresentação 

 

 Dentro de cada uma dessas linhas temáticas, serão aceitos trabalhos nas 

modalidades: relatos de pesquisa, relato de experiência e produção de 

material didático. Os trabalhos serão completos e podem ter de oito (8) a 

doze (12) páginas com, no mínimo 12.000 e máximo 18.000 caracteres com 

espaço, formatados de acordo com as normas da ABNT (NBR 6023, 10520 e 

14724) e devendo ser enviado em dois arquivos, um com identificação e 

outro sem a identificação dos autores no ato da submissão. O arquivo deve 

estar no formato doc. ou docx., conforme template disponível no site do 

evento.  

 

Para relato de pesquisa e relato de experiência teremos duas modalidades de 

apresentação:  

1. Apresentação oral de dez (10) minutos. A cada sessão serão 

apresentados até oito (8) trabalhos. Ao final de cada sessão serão 

realizadas discussões entre autores e plateia. Caso o trabalho seja 

aceito, a apresentação deverá ser realizada pelo autor ou por um dos 

autores em local e horário definido pela Comissão organizadora do 

evento. 

2. Poster: deve seguir um padrão comum, conforme template fornecido 

pelo evento. O arquivo deverá ter um único slide, com a estrutura e o 

conteúdo exigido no template. Caso o trabalho seja aceito, a 

apresentação deverá ser em formato de papel/lona. As apresentações 

serão realizadas em local e horário especificado pela Comissão 

organizadora do evento. 

  



 

 
 

 
 
 

Para a produção de material didático temos uma modalidade de 

apresentação:  

1. Exposição de Material Didático: Será disponibilizado um espaço de 

1m x 1m para cada expositor. Caso o material necessite de mais espaço, 

o(s) autor(es) precisam indicar essa necessidade no ato da 

submissão. É de responsabilidade dos autores a confecção e o 

transporte do objeto concreto a ser exposto.  

 

Inscrições e prazo para submissão dos trabalhos 

 

 O primeiro lote de inscrições com valores mais em conta estará 

disponível com o lançamento da página do evento e ficará disponível até 

17/04/2023. Já o prazo para submissão de trabalhos é de 23/12/2022 e 

vai até 03/02/2023. O site oficial do evento é https://doity.com.br/iii-

erebio-norte. 

 O autor principal do trabalho deve estar inscrito no evento. Em caso de 

trabalho aprovado, admitir-se-á que autor ou coautor apresente o trabalho no 

evento, na modalidade escolhida, desde que também tenha efetuado sua 

inscrição e a mesma encontre-se confirmada. 
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 Os valores para inscrição são: 

1º lote - Até dia 17/04/2023 Sócio Não sócio 
Estudantes de graduação  R$ 56,00 R$ 78,00 

Professores da Educação Básica R$ 67,00 R$ 89,00 
Estudante de pós-graduação R$ 78,00 R$ 89,00 

Professores Universitários, Biólogos e outros profissionais R$ 112,00 R$ 165,00 
2º lote – de 18/04 a 30/06/2023 Sócio Não sócio 

Estudantes de graduação  R$ 67,00 R$ 89,00 
Professores da Educação Básica R$ 78,00 R$ 99,00 

Estudante de pós-graduação R$ 89,00 R$ 112,00 
Professores Universitários, Biólogos e outros profissionais R$ 121,00 R$ 176,00 

3º lote - Após dia 01/07/2023 a 23/08/2023 Sócio Não sócio 
Estudantes de graduação  R$ 89,00 R$ 125,00 

Professores da Educação Básica R$ 99,00 R$ 145,00 
Estudante de pós-graduação R$ 112,00 R$ 155,00 

Professores Universitários, Biólogos e outros profissionais R$ 132,00 R$ 188,00 
 

 O pagamento da inscrição será realizado por meio de boleto bancário, 

cartão de crédito ou PIX. Nestes valores de inscrição já está inclusa uma taxa 

de 10% cobrada pelo serviço de gerenciamento adotado pela comissão 

organizadora.  

 Para filiar-se ou pagar a anuidade da Associação Brasileira de Ensino de 

Biologia (SBenBio) acesse o site:  

https://www.adtevento.com.br/sigassociados/sbenbio/associados/index.asp?

socId=1 

 Acesse o site da SBenBio (https://sbenbio.org.br) para maiores 

informações sobre a filiação. 

 No ato da inscrição, estudantes de graduação e pós-graduação 

precisarão enviar comprovante de matrícula recente. Todos sócios da SBenBio 

precisam também enviar comprovante de pagamento da anuidade de 2022. 
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Formato de publicação dos trabalhos aprovados e apresentados 

 

 Os trabalhos aprovados e apresentados no III EREBIO-Norte serão 

publicados em formato de e-book. 

 

Previsão do resultado da submissão dos trabalhos  

 

 O(s) autor(es) inscritos no evento receberão por e-mail o resultado da 

avaliação do(s) trabalho(s) submetido(s) à medida que as avaliações forem 

sendo realizadas pelo Comitê Científico, com previsão máxima de divulgação 

de todos os resultados até o dia 04 de abril de 2023.   

 

Qualquer dúvida, entre em contato conosco: erebionorte2023@gmail.com 

 

 Aguardamos todos vocês! 

 

Macapá/ Belém, 23 de dezembro de 2022 

Diretoria e Conselho Deliberativo da Regional 6 da SbenBio 


