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Doutorado Rede Nordeste é 
Aprovado pela CAPES

A proposta para de abertura de um doutorado 
acadêmico no Programa se inscreve num cenário de um 
conjunto de necessidades de diversas ordens, a destacar 
inicialmente a ausência de um Doutorado em Ensino em 
REDE na região. Assim, essa proposta de Associação em Rede 
(AR) de 07 IES dos Estados da Região Nordeste (UFS, UFAL, 
UFC, IFCE, UEPB, UESB e UFRPE) é um programa que visa 
proporcionar alternativas para oportunizar o acesso à 
formação em nível de excelência a mestres que querem 
estudar, mas que não podem porque precisam se deslocar 
para distante de seus locais de trabalho. Dada a importância  
da implementação dessa modalidade de Pós-Graduação em 
REDE, que além de  oportunizar a formação de docentes 
pesquisadores, em nível doutoral, na área de Ensino de 
Ciências e Matemática, tanto em termos teóricos, quanto 
metodológicos de pesquisa, capazes de uma atuação 
docente altamente qualificada e de produção de conheci- 
mentos na área no contexto das relações Ciência-Tecnologia- 
Sociedade, com especial relevo às questões regionais. 
Também, busca-se constituição de Núcleos de Estudos e 
Pesquisas na área, em cada Estado da Região e Redes de 
Pesquisa entre Instituições associadas, de modo a conso- 
lidar grupos de pesquisadores aptos a construir conheci- 
mentos na área. Acima de tudo busca-se contribuir efeti- 
vamente para formação dos formadores de professores, em 
especial aos docentes que atuam nas Licenciaturas em 
Química, Física, Biologia e Matemática e docentes que atuam 
na área em cursos de Pedagogia de modo a formar um 
número de doutores da região capazes de propor e assumir a 
formação de professores em nível de Mestrado e em projetos 
de formação continuada para a Educação Básica, 
concorrendo, assim, para mudanças de patamar na 
qualidade do ensino e da pesquisa na Região Nordeste.

Trata-se de um programa em Rede que envolveu no seu 
processo de estruturação, elaboração e construção pes- 
quisadores de 07 IES: UFS, UEPB, UFAL, UFC, UFRPE, UESB e 
IFCE que pensaram em alternativas para superar muitas das  
assimetrias regionais  em  um processo de  cooperação entre

programas de mestrado. Essa proposta foi possível graças ao 
apoio que recebemos das Pró-Reitorias de Pesquisa de 
nossas instituições e principalmente do esforço, dedicação e 
compromisso dos professores e pesquisadores que não 
mediram esforços na realização da RENOEN (Rede Nordeste 
de Ensino): Edson Wartha (UFS), José Joelson Pimentel de 
Almeida (UEPB), Wilmo Ernesto Francisco Junior (UFAL), 
Elton Fireman (UFAL), Maria Goretti de Vasconcelos Silva 
(UFC), Benedito G. Eugênio (UESB), Carmem Roselaine de 
Oliveira Farias (UFRPE), Maria Goretti da Silva (UFC) e 
Francisco Regis Vieira Alves (IFCE). Também, não poderia 
faltar a contribuição das professoras Sandra Magina (UESC) 
Kátia Calligaris Rodrigues (UFPE) que muito contribuíram na 
formulação da proposta, mas que por questões internas de 
suas IES não estão conosco nesta primeira fase, mas 
esperamos contar com mais estas duas instituições num 
futuro bem próximo.

Viva a universidade pública!!

Prof. Edson José Wartha (UFS) – Coordenador Geral da 
RENOEN
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A formação docente é um campo profícuo no desenvol- 
vimento de pesquisas para compreensão dos limites e 
potencialidades da construção profissional de uma categoria 
muito importante para o desenvolvimento do país, a do 
professor. Na área de Educação Química, temos muitos 
pesquisadores consagrados na literatura que estudam a 
temática há anos e, ainda, temos novos pesquisadores 
conquistando espaços e revelando grande potencial no 
aprofundamento teórico e entendimento de ações efetivas 
para a melhoria da qualidade dos cursos de licenciatura.

Ouvimos paulatinamente a expressão que sem o 
professor a formação das demais profissões não seria 
possível; de fato, sem ele não temos o desenvolvimento 
cultural e a mobilização dos conhecimentos das sociedades. 
Diante de tamanha importância é preciso nos questionar- 
mos sobre os docentes responsáveis pela formação de 
outros professores do país, voltando a nossa atenção para o 
Ensino Superior. Qual a formação dos formadores de 
professores? Como a legislação brasileira estabelece os crité- 
rios necessários para a sua formação?

Ao consultar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) Nº. 9.394 de 1996, destacamos dois artigos, 
65 e 66, que fazem menção a formação dos profissionais 
atuantes na docência no Ensino Superior. Percebemos, a 
partir desses artigos, um silenciamento no que diz respeito 
às questões mais profundas e fundamentais para a profis- 
sionalização docente, especificamente, a formação didático- 
pedagógica desses professores.

Quantas vezes, na academia, vivenciamos aulas com 
professores de currículos invejáveis, mas que não conse- 
guem, de fato, ensinar? Ou, aqueles que ainda consideram 
uma dúvida do licenciando tão trivial que questionam a sua 
entrada e permanência no Ensino Superior e sua capacidade 
de tornar-se um profissional? Alguns desses docentes univer- 
sitários não conseguem promover a aprendizagem discente, 
argumentando que lhe faltou base dos conhecimentos 
químicos no Ensino Médio. E finalizam, discursando que não 
lhe cabe ajustar a sua má formação da educação básica, pois 
o seu foco é na formação do profissional. Talvez isso ocorra, 
dentre outros motivos, pelo fato de muitos Programas de 
Pós-Graduação terem seu foco principal na formação do 
pesquisador e não do professor.

Não desconsideramos a importância da constituição de 
pesquisadores das diversas áreas de Química, mas sabemos 
que é essencial a consolidação de professores com uma 
formação baseada na mobilização de saberes específicos da 
profissão. A legislação e alguns Programas de Pós-Gradu- 
ação emudecem sobre a importância da dimensão científica 
da docência, fortalecendo um problema já sinalizado e 
discutido longamente pelos pesquisadores da formação 
docente: que é preciso superar a visão limitada de que basta 
dominar o conteúdo e aprender algumas estratégias didá- 
ticas que teremos excelente professores. Nesse sentido, 
entendemos que a educação é um campo complexo, que 
exige, para ela, a formação de profissionais que entendam a 
sua dinâmica e complexidade.

Escrevemos esse texto para que possamos catalisar e 
mobilizar os professores e/ou pesquisadores nessas sina- 
lizações. Vislumbramos que essas nossas inquietações 
possam potencializar discussões na comunidade acadêmica 
e profissional sobre a importância de rever esses silencia- 
mentos, articular debates, revisar a criação dos cursos de 
graduação e pós-graduação e propor mudanças significa- 
tivas na elaboração de políticas públicas mais eficazes e 
focadas na formação do professor. É preciso que algo seja 
feito, e não vemos outro espaço melhor para iniciar, senão 
este, do diálogo.

Prof.a Mara A. Alves da Silva (UFRB) 
Prof.a Lúcia Gracia Ferreira (UFRB)

A formação dos formadores de química: sobre os 
silenciamentos legislativos e institucionais

Espaço 
Aberto

Contato
boletim@sbenq.org.br
https://sbenq.org.br/

Envie seu texto (3500 caracteres, sem espaços) 
também! boletim@sbenq.org.br 

Diretoria SBEnQ: 
Presidente: Gerson Mól (UnB)
Vice-Presidente: Elisa Prestes Massena (UESC)
Secretária Geral: Edenia Amaral (UFRPE)
Secretário Adjunto: Carlos Alberto Marques (UFSC)
Tesoureira: Maria Helena Roxo Beltran (PUC-SP)

Boletim da SBEnQ
Comitê Editorial:
Cláudio Henrique Perdigão (IFPE)
Elisa Prestes Massena (UESC)
Gerson Mól (UnB)
Letícia dos Santos Pereira (UFBA)

Contato e envio de textos:
boletim@sbenq.org.br

Site:
https://sbenq.org.br/

Expediente

mailto:boletim@sbenq.org.br


BOLETIM DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENSINO DE QUÍMICA                                                                         N° 2 - 2020

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENSINO DE QUÍMICA  - SBEnQ                                                                                                          3

Sobre o XX Encontro Nacional de Ensino de Química

O Encontro Nacional de Ensino de Química - ENEQ, 
acontece sempre em anos pares, desde 1982, ano de sua 
primeira edição, na UNICAMP. Para 2020, estava prevista a 
20º ENEQ, de volta a Pernambuco depois de 18 anos. O 
ENEQ-PE foi uma ideia que nasceu em Ouro Preto (2014), 
amadureceu em Florianópolis (2016) e se consolidou em Rio 
Branco (2018). Isso mostra o deslocamento do ENEQ pelas 
regiões do Brasil. No entanto, prestes a entrar no período 
mais importante da pré-organização, quando divulgaríamos 
a programação, as informações e os resultados das 
avaliações dos trabalhos submetidos, vimos o mundo mudar 
e entrar em um momento diferente e triste, devido ao 
COVID-19. Com a seriedade que se pede, pois não se trata de 
algo banal, tivemos que adiar o evento.

Muitas pessoas têm perguntado sobre a nova data do 
ENEQ-PE. A resposta é que não sabemos. Apesar de todo 
movimento para uma reabertura de tudo, precisamos agir 
com responsabilidade, cuidado, carinho e atenção com toda 
nossa comunidade. A vida acima de tudo! Precisamos 
esperar tudo isso passar, e vai passar, para termos um novo 
calendário acadêmico da UFPE e da UFRPE, instituições que 
apoiam a realização do evento, para definir uma nova data. 
Esse dia vai chegar, assim como vai chegar o dia de nos 
encontramos em Recife.

Até lá, a comissão organizadora e seus apoiadores estão 
trabalhando firme e forte. Estamos em busca, via comissão 
financeira, de novas parcerias, patrocínios e apoios de 
órgãos de fomento. A comissão de infraestrutura está traba- 
lhando para termos os espaços físicos e condições técnicas 
necessárias para realização do evento. Tais comissões estão

buscando novos acertos e renegociando questões que já 
estavam acertadas antes da pandemia.

A comissão científica também está ativa. Recebemos 
trabalhos em todas as linhas temáticas do evento, 
totalizando 816 submissões, sendo 280 resumos simples e 
536 trabalhos completos, com a participação de 1514 
autores. A linha temática que recebeu mais trabalhos foi 
Ensino e aprendizagem – EAP (245), seguida de Formação de 
Professores (100) e Materiais Didáticos (88). A comissão 
científica, formada por membros de nossa comunidade em 
todo o país, realizaram avaliações duplo cego, garantindo a 
eficácia da avaliação. Ainda estamos definindo as atividades 
que irão compor a programação do evento.

Estamos trabalhando com prazos diferenciados em 
relação ao planejamento inicial, pois a vida agora está 
relativamente diferente. Ampliamos os prazos, ajustamos 
nossa divulgação, buscando deixar o ENEQ-PE em evidência 
nas redes sociais, que estão a todo vapor! No Facebook e no 
Instagram temos interagido com o público, convidando a 
todos e todas para participar deste evento e conhecer todas 
as belezas da cidade do Recife, nossa Veneza Brasileira, 
nossa Manguetown. A comissão de comunicação e divul- 
gação tem buscado depoimentos de pesquisadores que 
fizeram e fazem a história do ENEQ. Apostamos na leveza e 
bom humor para transmitir toda a receptividade do povo 
pernambucano.

Aguardem as novidades sobre o ENEQ-PE, se cuidem e 
tenham esperança. Tudo isso vai passar e nos encontrare- 
mos aqui em Recife, muito em breve.

Comissão Organizadora do ENEQ-PE

Caros associados da Sociedade Brasileira de Ensino de 
Química - SBEnQ,

Amanhã, 18 de julho de 2020, a SBEnQ completa dois 
anos de fundação e conta com quase 300 associados, 
despontando como uma sociedade representativa dos 
estudantes e profissionais que atuam no Ensino de Química. 

Se não estivéssemos em isolamento social, como forma 
de diminuir o índice de contaminação pelo Coronavírus, 
teríamos realizado nesta semana o XX Encontro Nacional de 
Ensino de Química – ENEQ, em Recife – PE. Nesse evento, 
teríamos elegido uma nova diretoria para a SBEnQ.

Como o evento foi adiado para data ainda não definida, 
conversamos com nossa assessoria jurídica que nos orientou 
a encaminhar um documento aos sócios, explicando a situa- 
ção atual e deixando a eleição para quando da realização do 
ENEQ.

No entanto, como não temos uma data definida para 
realização do XX ENEQ, estamos nos preparando para 
realizar uma Assembleia Geral Virtual na qual debatermos 
sobre o assunto. Em breve mandaremos convocação para 
todos os sócios em dia com a sociedade com a convocação e 
informações para participarem da assembleia. Para isso, é 
fundamental que regularizem sua situação, conforme 
informações na página da sociedade (https://sbenq.org.br/).

Atenciosamente,

Diretoria da SBEnQ

Comunicado aos Associados 
da SBEnQ

https://sbenq.org.br/
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Este livro apresenta propostas e reflexões acerca da educação 
química no âmbito das licenciaturas em ciências da natureza, às 
quais são representadas a partir de pesquisas desenvolvidas em 
várias Instituições de Ensino Superior brasileiras, materializadas em 
dissertações e teses da área de educação química. Neste sentido os 
capítulos são oriundos da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Universidade Federal Rural do Pernambuco, Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 
Universidade Federal do Pernambuco, Universidade Federal de 
Uberlândia, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná e o Centro Federal de 
Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. O objetivo dessa 
coletânea é apresentar e discutir propostas de formação inicial de 
professores com ênfase em questões fundamentais e emergentes 
no contexto das novas licenciaturas em ciências da natureza, 
apresentando os seus resultados e fundamentos teórico- 
metodológicos.

Prof. Albino Oliveira Nunes (IFRN - Campus Mossoró)

[LIVRO]: NUNES, Albino O.; DANTAS, Josivânia M. (org.); 
Educação Química & Licenciatura: propostas e reflexões. São 
Paulo: Editora Livraria da Física, 2018.

Resenha de Livros

Promoção da Editora Unijuí

Todo o catálogo da Editora Unijuí, 
incluindo as coleções Educação nas 
Ciências e Educação em Química, es- 
tão com desconto de 40% no site. Mas 
quem contatar diretamente à Editora, 
pode aumentar o desconto para 50% 
nos livros impressos!

Prêmio Shell de Educação 
Científica 2020

Os professores de Matemática, Física, 
Química, Biologia ou Ciências do RJ e 
ES podem se inscrever na 7ª edição do 
Prêmio Shell de Educação Científica. 
Os vencedores ganharão uma viagem 
educativa a Londres,  além de prêmios 
em e  equipamentos para suas escolas. 
Este ano também haverá um prêmio 
especial para projetos sobre a pan- 
demia de COVID-19. Mais informações 
no site.

Curtas da SBEnQ

CFQ nas Redes Sociais

O Conselho Federal de Química lançou 
uma campanha em suas redes sociais 
com o objetivo de valorizar o trabalho 
dos profissionais da Química. Quem 
quiser compartilhar sua história 
profissional poderá usar as hashtags 
#SouQuímico e #SouQuímica e elas 
serão repostadas nas redes do CRQ.

Chamada de Artigos

A revista Kiri-Kerê Pesquisa em Ensino 
do Programa de Pós- Graduação em 
Ensino na Educação Básica da UFES 
abriu chamada de artigos para o Dossiê 
Temático “Formação inicial de 
professores em foco: Os programas 
PIBID e Residência Pedagógica”. Os 
artigos deverão ser submetidos até 
10/09/2020, com a previsão de 
publicação para 11/2020. Informações 
pelo e-mail kirikere.ensino@gmail.com

Anuidade da SBEnQ

A SBEnQ está concedendo desconto de 
50% nos pagamentos da anuidade 2020 
realizados até o dia 30/09/20. Mais 
instruções no site da SBEnQ. Ainda não 
se filiou? É só clicar no link.

PEQUI - UFRJ realiza evento

O PEQUI (IQ-UFRJ) mesas de debate com 
o tema Narrativas de educadores em 
tempos de pandemia: Ações afirma tivas e 
educação inclusiva. As mesas ocorrerão 
17/07 e é possível participar pelo link. 
Além disso, as mesas ficarão disponíveis 
no YouTube.

https://www.editoraunijui.com.br/
https://psec.shell.com.br/
https://psec.shell.com.br/
http://www.periodicos.ufes.br/kirikere
mailto:kirikere.ensino@gmail.com
https://sbenq.org.br/anuidade/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd3WER9l4nPbTdDd34zEB7lZcBqvakVXwCdlhBYQajo2VQFQ/viewform
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5d275e472930470f8011dd9a19f1102b%40thread.tacv2/1594648868844?context=%7b%22Tid%22%3a%22cdf8d8b4-d76f-47c9-aa10-10d297701c82%22%2c%22Oid%22%3a%22039ca162-ef46-4b04-81ed-f0500274af05%22%7d
https://www.youtube.com/channel/UCiHLxbiCcGR9nIXzw2xrslg

