
 
 

3a circular 

 

Esta circular tem por objetivo apresentar algumas orientações para o pagamento 

da inscrição e a submissão da versão final dos trabalhos do III Encontro Regional de 

Ensino de Biologia da Regional 1, que acontecerá de 8 a 10 de outubro de 2017, na 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - campus Campo Grande.  

Inicialmente, destacamos que ainda é possível se filiar à Associação Brasileira de 

Ensino de Biologia e usufruir do desconto de associado no evento. Note que o valor da 

anuidade somado ao da inscrição no evento como sócio é menor que o valor integral de 

um não sócio. Caso tenha se inscrito como não sócio e queira mudar, antes do pagamento 

da inscrição você pode se associar em 

http://www.sigassociados.com.br/sbenbio/associados/index.asp?socId=1 e pagar a 

anuidade, encaminhandoo boleto desse pagamento ao nosso e-mail para mudarmos a sua 

forma de inscrição no sistema, passando para associado. No entanto, caso pretenda se 

associar, não imprima o boleto de inscrição do evento antes de pagar a sua anuidade, pois 

só após o pagamento desta é que mudaremos seu status de inscrição para “sócio”. Após 

essa mudança você já conseguirá imprimir o boleto e pagar com desconto de associado. 

Além disso, você fará parte de uma associação que já completou 20 anos e que tem lutado 

pela qualidade do ensino de Biologia em espaços formais e não formais e desenvolvido 

ações formativas e de divulgação. Para conhecer mais sobre a SBEnBio visite o site em 

http://www.sbenbio.org.br. 

Parabenizamos todos os autores que tiveram seus trabalhos aprovados e 

aguardamos a versão completa e a apresentação no evento. A versão final dos trabalhos 

que se encontram nas situações APROVADO e AGUARDANDO CORREÇÃO deverá 

ser incluída no sistema entre os dias 8 e 31 de agosto, conforme as seguintes orientações:  

1. Se foram solicitadas alterações no trabalho, você deverá fazê-las conforme o 

parecer. Após essa correção, faça uma última revisão no texto, assegurando 

que esteja dentro das normas expostas na 2ª circular, principalmente quanto 

http://www.sigassociados.com.br/sbenbio/associados/index.asp?socId=1
http://www.sbenbio.org.br/


 
ao tamanho. Não é permitido realizar alteração significativa no texto após a 

sua avaliação.  

2. Inclua o(s) nome(s) do(s) autor(es) na(s) linha(s) abaixo do título (um autor 

por linha), alinhados à direita, seguido(s) da instituição do(s) autor(es), um e-

mail de contato e fonte de financiamento (se houver), como no template anexo.  

3. Os autores e coautores deverão ser os mesmos da ocasião da submissão e que 

estão inscritos no sistema.  

4. Mesmo os trabalhos que tiverem o status de “aprovado” deverão fazer a 

submissão da versão final do trabalho, incluindo o(s) autor(es) e Instituição.  

5. Anexe o arquivo em formato word, clicando em “Escolher arquivo”.  Após 

anexar o arquivo, saia do sistema. Entre novamente e verifique se o arquivo 

encontra-se devidamente anexado. Caso não o encontre, repita a operação. Se 

o problema persistir, entre em contato com a Organização por e-mail. Isto 

garantirá que seu trabalho seja incluído na programação e na publicação 

referente ao Evento.  

Ressaltamos que, no site do evento, há indicações de hospedagem (inclusive 

alojamento) e passeios para os que desejarem aproveitar a viagem para passar o feriado 

em Mato Grosso do Sul, com indicações turísticas da região 

(http://eventos.idvn.com.br/erebioregional01/hospedagem).  

As novidades (temas de minicursos, programação etc.) podem ser acompanhadas 

em nosso site http://eventos.idvn.com.br/erebioregional01. 

Na oportunidade, gostaríamos de solicitar ampla divulgação do Encontro. As 

inscrições para ouvintes continuam abertas. Estaremos esperando vocês na UFMS e 

colocamo-nos a disposição para qualquer dúvida. 

 

Mato Grosso do Sul, agosto de 2017. 

 

Comissão Organizadora 

Diretoria e Conselho Deliberativo da Regional 01 

Contato: sbenbioregional1@gmail.com  

http://eventos.idvn.com.br/erebioregional01/hospedagem
http://eventos.idvn.com.br/erebioregional01
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Anexo 

 

TÍTULO (TIMES NEW ROMAN, 14, CENTRALIZADO, NEGRITO) 

 

Nome do primeiro autor  

Nome do segundo autor 

Nome do terceiro autor 

Etc... 

Instituição 

e-mail de contato do primeiro autor 

Financiamento (se houver) 

 

O restante do trabalho deve seguir as normas da submissão, previstas na circular 2. 

Caso após a inserção dos nomes o trabalho ultrapasse as 6 páginas, não se preocupe, pois 

isso não será considerado como alteração do formato. 


