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Área Temática: Educação 

Resumo: O Projeto Biologias e suas produções: Jornabio e Simbio tem como 

perspectiva o fortalecimento da graduação e pós-graduação, complementando a 

formação dos discentes com temas atuais; promoção e difusão de conhecimentos para 

a comunidade em geral, incluindo professores (formação continuada), alunos e demais 

interessados que atuam na Educação Básica e Superior, além de aproximar as diversas 

realidades educacionais, ou seja, integrar a realidade do ensino à distância com a do 

ensino presencial, aliando a este momento a atualização do conhecimento, discussão 

de ideias e interação profissional tão necessária a formação do Licenciado em Biologia, 

através de palestras, mesas redondas, debates, minicursos e exposição de trabalhos. 

Durante os eventos Jornabio/Simbio são promovidas discussões acerca do papel social 

do Biólogo e do professor de Biologia para a formação de cidadãos conscientes, 

articulando o conhecimento da Biologia com a prática docente. Há também, momento 

para apresentação e avaliação de trabalhos científicos na forma de painéis, na área de 

pesquisa em Ensino de Ciências/Biologia e outras, dos cursos presenciais e a distância 

da UESC e outras instituições de ensino superior. São experiências importantes para 

despertar a consciência do que é ser um professor/pesquisador comprometido com a 

melhoria da vida em sua plenitude. Os eventos também contam com a participação de 

professores/pesquisadores de várias áreas do saber que transmitem sua experiência 

de pesquisa e ensino aos participantes, contribuindo com a formação dos alunos, 

egressos e comunidades em geral. 

 

Objetivo: Propiciar a integração entre os estudantes, a atualização de conhecimentos 

e o intercâmbio de informações e experiências nas áreas das Ciências Biológicas 

relacionadas ao tema do evento.  
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