
Informar, comunicar, comparti-

lhar, são ações extremamente 

importantes na sociedade moder-

na e, hoje, são elementos-chave 

para a manutenção do status quo 

do sistema hegemônico neolibe-

ral.  

As Ciências Biológicas, não pode 

furtar-se de usar os recursos tec-

nológicos, como instrumentos que 

divulgam saberes e conhecimen-

tos baseados em vivências secula-

res (povos tradicionais) e pesqui-

sas científicas, com o firme propó-

sito de promover reflexões críticas 

sobre o modus vivendi que o Ho-

mo sapiens vem desenvolvendo,  

e que tantos danos tem causado 

ao sistema planetário. 

Portanto, o Boletim Informativo 

BiOnLine nasce com seu destino 

traçado: ser instrumento de divul-

gação e reflexão sobre as ações 

humanas que impactam o mundo 

e o planeta como um todo, de 

formas positiva e/ou negativa. 

Desejamos que nosso(a) leitor(a) 

sinta-se provocado(a) a pensar  

junto com o BiOnLine, sobre a 

sociedade sustentável que preci-

samos construir.  

  Juntos, seremos muito mais!!!                                                  

Editorial 

A UNEB, universidade pública multicampi, disponi-

biliza para a população o Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas em seis municípios baianos 

(Alagoinhas, Caetité, Senhor do Bonfim, Paulo 

Afonso, Barreiras e Teixeira de Freitas). No período 

entre 21 a 25/09, esses campi estarão envolvidos 

com I Congresso Unebiano de Ciências Biológicas, 

que já conta com mais de 1100 inscritos.   E você, 

já se inscreveu?(Pag.3) 
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I CONGRESSO UNEBIANO DE 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS -  
I ConUCBio 

Ano I, Nº 12 
Publicação Quinzenal 

A plataforma digital multimídia “Ciência na 

rua” (apoio da FAPESP e do CNPq), publicou no 

dia 7/9/2020 uma matéria sobre o negacionis-

mo científico, a partir de uma entrevista com o 

pesquisador Renan Leonel que desenvolveu um 

projeto sobre a negação da Ciência no Brasil, no  

Reino Unido  e Estados Unidos. (TOLEDO, 2020).  

(Pag. 3) 

Se os líderes mundiais não protegerem aqueles 
que são os grandes defensores das florestas e 
da biodiversidade, quem pagará um preço 
muito alto, será a humanidade. (Pag. 6) 

  
“Negacionismo científico: a 

produção política e cultural de 
desinformação.”  

 I WEBINÁRIO #biologando: uma 
via de sucesso para o XVI 

SEMBIO. 

A realização do I WEBINÁRIO #biologando da 

UNEB / DEDC - Campus VIII, comemorou em gran-

de estilo o Dia do Biólogo. (Pag.5) 

Os povos indígenas ajudam 
no combate a fome no 

mundo.  

Ciências Biológicas: via que pode 
promover cidadania e ... Pag. 7) 

https://www.facebook.com/pg/ces.seabra/about/  

Ciência em HQ - Cidades e Epidemi-
as .    (Pag. 8) 

Fonte: I ConUCBio 
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O Boletim Informativo BiOnLine – Pra falar de Ciência com jeito e com leveza, do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universida-

de do Estado da Bahia / DEDC / Campus VIII, é uma publicação digital que tem como objetivo criar um canal de difusão de informações e 

conhecimento para a comunidade acadêmica e a população em geral. Sua periodicidade é quinzenal e o conteúdo é organizado em seções 

temáticas. 

Seu slogan foi pensado de modo que a repetição do conectivo “com” dê a ênfase necessária em relação à forma como desejamos que a lin-

guagem, imagens e conteúdo a serem publicados no BiOnLine permitam que a percepção e compreensão do conhecimento científico se 

efetivem na população em geral. 

Por meio da publicação no BiOnLine, são divulgados os trabalhos e os produtos elaborados/ desenvolvidos pelos corpos docente e discente 

do curso, oriundos de projetos e atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, além da contribuição de colaboradores da mesma ár ea ou de 

áreas afins; bem como informações, eventos e diversos conteúdos de interesse das áreas das Ciências Biológicas. Com o registro dessas ativi-

dades, o BiOnLine se coloca como importante ferramenta para a preservação da memória institucional, e aproximação da Universidade com 

a comunidade em geral. 

Expediente 



O I Congresso Unebiano de Ciências Biológicas - ConUCBio, é um 

evento de cunho científico, acadêmico e comunitário inédito na 

Universidade do Estado da Bahia. Levando em conta que a UNEB 

é a maior Universidade pública multicampi da Região Nordeste, 

presente em 24 municípios baianos de médio e grande porte, e 

de que o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas está pre-

sente em seis desses municípios (Alagoinhas, Caetité, Senhor do 

Bonfim, Paulo Afonso, Barreiras e Teixeira de Freitas), a realiza-

ção de um evento presencial de Biologia, que envolvesse a parti-

cipação de todos os Campi, seria uma tarefa bastante complexa e 

trabalhosa, portanto, um evento virtual torna-se o ideal neste 

momento. 

Em vista disso e concomitante com a suspensão das atividades 

presenciais devido a pandemia causada pela Covid-19, o I ConU-

CBio tem como proposta estreitar os laços entre nossos departa-

mentos, além de promover o encontro virtual de estudantes e 

profissionais da área, a fim de que todos possam desenvolver 

debates que atualizem e fortifiquem o processo de formação dos 

participantes, favorecendo o intercâmbio e a expansão do conhe-

cimento de diferentes áreas de pesquisa, extensão e do ensino de 

Biologia. É importante destacar que o evento irá acontecer no 

mês em que se comemora o Dia do Biólogo. A organização do 

evento será supervisionada e presidida pelo Professor Dr. Álvaro 

Luís Müller da Fonseca, porém, está sendo desenvolvida inteira-

mente pelos alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológi-

cas, de todos os Campi, por meio da sua comissão organizadora 

formada por representantes discentes de todos os Campi citados.  

O I ConUCBio tem como objetivo geral, provocar um intercâmbio 

de conhecimentos, trocas de saberes e discussões, abrangendo as 

áreas das Ciências Biológicas a nível estadual. Terá como temática 

“Biologia, Ciências e Humanidade: Desafios da nova realidade 

das ciências, ensino e saúde em tempos de pandemia”, tendo 

como meta, promover a interação entre os departamentos da 

UNEB, contribuir com o saber na área das Ciências Biológicas,   
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além de contemplar e dar assistência aos alunos nesse momento, 

com a missão de desenvolver atividades de discussão, divulgação e 

promoção do conhecimento, bem como cursos de capacitação, de 

forma que sejam adotadas estratégias para alcançar esses alunos, 

mesmo que estejam passando por problemas de conexão via inter-

net. O evento acontecerá na semana do dia 21 até o dia 25 de se-

tembro, com a realização de atividades nos três turnos (matutino, 

vespertino e noturno), totalizando no geral uma carga horária de 40 

horas. 

O I ConUCBio, tem como público alvo os estudantes de graduação e 

pós-graduação de Ciências Biológicas, profissionais e áreas afins da 

Universidade do Estado da Bahia e de outras IES, também estando 

aberto ao público externo. O evento terá caráter multicampi, com 

atividades simultâneas e compartilhadas sendo desenvolvidas onli-

ne, ou off-line, por meio de plataforma digital na Internet através 

do Google Meet e Youtube. Dispomos para esta primeira edição, 18 

Web-minicursos, 12 Web-Palestras e 06 Mesas Redondas virtuais, 

além de concurso de divulgação científica e concurso fotográfico, 

como também atividades culturais. As inscrições para o evento 

geral, iniciaram no dia 25 de agosto de 2020, e estarão disponíveis 

até o dia 20 de setembro de 2020. Já as inscrições para minicursos, 

pensando em nossos participantes, dividimos o processo de inscri-

ção em dois lotes, o primeiro iniciou no dia 01 de setembro de 

2020, e o segundo a partir do dia 10 de setembro. As atividades de 

minicursos têm limites de vagas. 

Para mais informações, e realização da inscrição, acesse o site 

http://www.even3.com.br/conucbio . É importante ressaltar que o 

evento será online, totalmente gratuito com direito a certificação. 

Em um panorama parcial das inscrições, até o momento foram con-

tabilizadas mais de 1100 inscrições. 

Contamos com sua participação! 

Atenciosamente, 

Coordenação Geral do I ConUCBio 
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 Em Destaque 
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        A plataforma digital multimídia “Ciência na rua” (apoio da 
FAPESP e do CNPq), publicou no dia 7/9/2020 uma matéria sobre 
o negacionismo científico, a partir de uma entrevista com o pes-
quisador da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(FM-USP) Renan Leonel, em parceria com colegas da Columbia 
University (Estados Unidos) e da University of Vienna (Áustria), 
que desenvolveram o projeto “Agnotologia viral: negação da 
COVID-19 em meio à pandemia no Brasil, Reino Unido e Estados 
Unidos”, com a assinatura de Karina Toledo (Agência FAPESP).  
        Nesse projeto os autores trazem um novo conceito – Agnoto-
logia -, criado nos Estados Unidos, que se refere ao “estudo dos 
fenômenos de produção política e cultural da desinformação. 
Trata-se de um processo socialmente induzido e que visa a pro-
moção deliberada da ignorância ou da incerteza na opinião públi-
ca acerca de determinado tópico” (TOLEDO, 2020). 
         O pesquisador Renan Leonel, na matéria in foco, destaca 
algo que exige muita atenção por parte de quem atua na produ-
ção do conhecimento científico:  

“... A sociologia da ignorância estuda a produção de desinforma-
ção e mecanismos de descrédito da ciência oficial em um ambi-
ente de caos, sem controle. Mas me interessei em propor o pro-
jeto por entender que a produção de ignorância em si está se 
tornando um ator capaz de comprometer os instrumentos de 
produção do conhecimento.” (LEONEL, 2020 In: TOLEDO, 2020) 

 

       Em uma das questões respondida pelo pesquisador, foi desta-
cado os resultados da produção de ignorância nos países investi-
gados (Brasil, Reino Unido e Estados Unidos) em relação ao en-
frentamento da pandemia, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. 
Foi evidenciado que  

“no Brasil, a capacidade do Sistema Único de Saúde [SUS] de 
atender a demanda por leitos de UTI e as assimetrias regionais 
da rede pública de saúde também foram temas importantes, mas 
a postura do presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia e 
seu impacto sobre a eficácia das políticas de combate à COVID-19 
que estavam sendo implementadas foram os principais desta-
ques. Mais de 70% dos textos faziam menção a Bolsonaro. O 
Brasil também foi o país em que mais se publicou sobre a cloro-
quina e a hidroxicloroquina. (...) para a opinião pública internaci-
onal já está evidente que, no Brasil, a ação de movimentos orga-
nizados no ambiente digital comprometeu as já frágeis políticas 

públicas de combate à pandemia”. (LEONEL, 2020 In: TOLE-
DO, 2020) 

         
        A partir da situação apresentada, o pesquisador, em resposta 
à pergunta sobre o por que do impacto da desinformação ter sido 
maior no Brasil, destaca o fato de que a população brasileira tem 

sido desinformada, sistematicamente,  por ter uma educação com 
menor qualidade em relação ao acesso à produção científica, além 
do que a população tem menos anos de escolaridade em média. 
         Por outro lado, o pesquisador ressalta o fato de que os instru-
mentos de comunicação, que poderiam levar a informação, o co-
nhecimento científico até a população, são desvalorizados, fragili-
zados. O que reforça a importância de veículos de comunicação 
como o Ciência na rua, bem como do BiOnLine, que têm como 
objetivo levar o conhecimento científico para a população em geral 
de forma crítica-reflexiva. 
       Como enfrentar a sociologia da ignorância é, portanto uma 
questão que precisa ser pensada! 
       Sobre isso , entre outras coisas, Leonel (2020 In: TOLEDO, 
2020) afirma que a  

“academia precisa acordar para o fato de que nossos instrumentos 
de comunicação científica não estão sendo eficazes. É preciso 
fortalecer na sociedade uma cultura pró-conhecimento, valorizar o 
conhecimento produzido nas universidades, fazer mais e melhores 
parcerias com interlocutores das plataformas digitais, que é onde 
a população busca, de fato, a informação hoje em dia.”  

         
        Para tanto é preciso estar atento (a) ao processo de produção 
de ignorância, sair do “pedestal do cientificismo”, e fazer da Ciên-
cia, de fato, um instrumento de cidadania, autonomia e justiça 
socioeconômica e ambiental para a população. Em sua assertiva, o 
pesquisador Renan Leonel lembra que não é possível esquecer a 
forte presença na sociedade das redes sociais e, portanto, os cien-
tistas,   divulgadores científicos e jornalistas de ciência devem se 
preocupar em realizar um trabalho adicional: “além de comunicar 
a ciência é preciso comunicar claramente à sociedade o que não é 
ciência”.  
         A comunidade científica está, portanto, a enfrentar mais um 
desafio gigantesco para aqueles que amam a Ciência e a considera 
fundamental para a efetivação da qualidade de vida humana e 
ambiental. 
 
 
 
(Para ler a matéria “Negacionismo científico: a produção política e cultural 
de desinformação”  na íntegra, publicada na plataforma “Ciência na rua”, 
acesse: https://ciencianarua.net/negacionismo-cientifico-a-producao-
politica-e-cultural-de-desinformacao/ ou  https://agencia.fapesp.br/inicial/) 

 
 
FONTE: 
 
TOLEDO, Karina. Negacionismo científico: a produção política e cultural de desinfor-
mação by Ciência na rua | Sep 7, 2020 .  Disponível em: https://ciencianarua.net/
negacionismo-cientifico-a-producao-politica-e-cultural-de-desinformacao/ Acesso: 
10/9/2020. 

 
 

“Negacionismo científico: a produção política e cultural de desinforma-
ção” by Ciência na rua | Sep 7, 2020 | 
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Trocando ideias... 

 
I WEBINÁRIO #biologando: uma via de sucesso para o XVI SEMBIO. 

        O I Webnário #biologando realizado no período de 02 a 04 de setembro de 2020 (Imagens 1 e 2) através da plataforma 

Microsoft TEAMS e coordenado pela equipe de gestão do XVI SEMBIO da UNEB / DEDC – Campus VIII, foi extremamente pro-

veitoso.   

        O evento contou com a participação de 158 inscritos, compreendendo docentes de Instituições de Ensino Superior e da 

Educação Básica, bem como graduandos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Enfermagem, Medicina Veterinária, 

Ciências Naturais, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Engenharia de Pesca, Biotecnologia e Licenciatura Interdiscipli-

nar em Ciências Naturais / Biologia, Pedagogia, Zootecnia, Química e discentes de pós-graduação em Ecologia, Biotecnologia 

Vegetal, Botânica Aplicada (Mestrado), Biologia de Fungos e Agronomia (Doutorado). 

       A coordenação do I Webnário #biologando agradece profundamente aos palestrantes que abrilhantaram o evento, com-

partilhando conhecimento e experiências. Agradece, também, a Diretora do DEDC/Campus VIII, Profa. Susana Luz e à Coorde-

nadora do Colegiado de Ciências Biológicas, Profa. Josaline Chaves, pela participação.  

       A todos os inscritos, que prestigiaram o I Webnário #biologando e reservaram um tempo para estar conosco, nossa gra-

tidão! 

        Aguardamos a todos na XVI SEMBIO em 2021. 

Atenciosamente, 

Coordenação do I Webnário #biologando. 



Boletim Informativo – BiOnLine                                                                                                                                      Pag. 6 

Rua do Gangorra, 503  /   Paulo Afonso-Bahia-Brasil /  (75) 3281-6585  /   Cep. 48.600-000 

        Apesar de toda a evolução tecnológica nas mais diversas áreas, 

inclusive na produção de alimentos, a fome no mundo vem aumen-

tando, e, com a pandemia COVID-19, a nefasta expectativa é que o 

número de pessoas que estão em estado de insegurança alimentar 

passe de  135 milhões de pessoas para 265 milhões, até o final 

desse ano, segundo o Relatório Global de Crises Alimentares, publi-

cado pelo Programa Mundial de Alimentação – PMA da Organiza-

ção das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura – FAO. Dian-

te disso, o diretor do Programa Mundial de Alimentos, David Beas-

ley, tem enfatizado que “não se está apenas enfrentando uma pan-

demia global de saúde, mas também uma catástrofe humanitária 

global”, na qual mais de 77 milhões de pessoas poderão ser lança-

das a uma situação de miserabilidade, de fome, até o final do ano. 

(ONU-NEWS, 2020) 

        É importante destacar a FAO vem destacando a gravidade da 

insegurança alimentar em todo o mundo, inclusive nos países con-

siderados desenvolvidos, nos quais a pobreza vem aumentando 

desde a crise econômica de 2008. Segundo Anne Kepple, especialis-

ta em segurança alimentar e nutrição da FAO, “o número de pesso-

as com insegurança alimentar severa, ou seja, as pessoas que pas-

sam fome, junto com as pessoas com insegurança alimentar mode-

rada, a FAO estima que o número chegue a 2 bilhões de pessoas no 

mundo” (ONU-NEWS, 2019). 

         Apesar da situação gravíssima, a FAO identifica uma saída para 

essa situação, ao considerar a importância dos Povos Indígenas 

para a preservação do meio ambiente, bem como na produção de 

alimentos, apesar de representarem apenas 5% da população mun-

dial. “Cerca de 28% da superfície terrestre do mundo, incluindo 

algumas das áreas florestais mais intactas e biodiversas, é gerencia-

da principalmente por povos indígenas, famílias, pequenos proprie-

tários e comunidades locais”, florestas estas cruciais para conter as 

emissões de gases e manter a biodiversidade. Outro ponto impor-

tantíssimo é o fato de que “os alimentos indígenas também são 

particularmente nutritivos e seus sistemas alimentares associados 

são resistentes ao clima e se adaptam bem ao meio ambiente”. 

(ONU/FAO, 2020) 

          Segundo o Relatório da ONU/FAO, “o modo de vida e os meios 

de subsistência dos povos indígenas podem nos ensinar muito sobre 

como preservar os recursos naturais, obter e cultivar alimentos de 

maneiras sustentáveis e viver em harmonia com a natureza”. Entre 

as diversas maneiras pelas quais os povos indígenas estão ajudando 

o mundo a combater as mudanças climáticas, destacam-se: 

i) Suas práticas agrícolas tradicionais se adaptam facilmente à mu-

dança climática; ii) Eles conservam e restauram florestas e recursos 

naturais; iii) Seus alimentos e tradições podem ajudar a expandir e 

diversificar as dietas; iv) Eles cultivam safras indígenas que são mais 

resistentes às mudanças climáticas; v) Eles gerenciam uma grande 

parte da biodiversidade mundial. 

         Nunca é demais lembrar que “territórios indígenas tradicionais 

abrangem 28% da superfície terrestre do mundo, mas hospedam 

80% da biodiversidade do planeta”, o que nos remete a refletir so-

bre a alta capacidade dos povos indígenas em preservar a biodiver-

sidade, ação essencial para a manutenção da segurança alimentar e 

nutricional no mundo.  

          “A FAO considera que os povos indígenas são parceiros inesti-

máveis no fornecimento de soluções para as mudanças climáticas e 

na criação de um mundo sem fome. Nunca alcançaremos soluções a 

longo prazo para as mudanças climáticas e para a segurança alimen-

tar e nutricional sem buscar ajuda e proteger os direitos dos povos 

indígenas” (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2020). 

 

XAVIER, J.B.L.M. /UNEB/CAMPUS VIII 

 

FONTE: 

ONU BRASIL - FAO explica como os povos indígenas ajudam a acabar com a 

fome no mundo. 12 de agosto de 2020. Disponível em: https://

nacoesunidas.org/fao-explica-como-os-povos-indigenas-ajudam-a-acabar-

com-a-fome-no-mundo/ 

ONU-NEWS – Dia da Terra. 22 de abril de 2020. Notícias. Disponível em: 

https://news.un.org/pt/story/2020/04/1711312 

ONU-NEWS - ONU: fome atinge mais de 820 milhões de pessoas no mundo. 

15 de julho de 2019. Disponível em: https://news.un.org/pt/

story/2019/07/1680101 

 
Os povos indígenas ajudam no combate a fome no mundo. 

Índios produzem óleo de pequi em terra indígena de MT — Foto: Rogério 
Assis/ISA  

https://conexaoplaneta.com.br/blog/pescaria-indigena-mergulho-em-rios-
cristalinos-e-fartos-ate-quando/  

Em Pauta... 
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       "Pensar como a Biologia entrou na minha 

vida remete aos meus dias da escola básica, 

a importância dos bons professores que me 

ensinaram a amar a vida. Lembro-me com 

carinho das aulas de Ciências da 7ª série, ali 

nascia uma paixão pela área biológica.  

          Ser professora de Biologia é ter o privi-

légio e a missão de ensinar os princípios da 

vida, toda a sua interrelação com o ambien-

te, com os seres, é mostrar a riqueza da teia 

da vida no planeta.  

         Tenho o orgulho de dizer que pertenci a 

primeira turma de Ciências Biológicas do 

Campus VIII-Paulo Afonso, e ser pós gradua-

da em Aquicultura pela mesma instituição. 

Fiz especialização em Mídias em Educação 

pela UESB. Atualmente curso o Mestrado 

Profissional no Ensino de Biologia (Profbio- 

UFAL). 

         Iniciei a docência no 3º período da fa-

culdade como estagiária no Colégio Estadual 

Carlina Barbosa de Deus. Foi um tempo de 

muito aprendizado de uma jovem iniciante e 

uma vontade imensa de fazer o melhor para 

o aluno. Hoje, leciono no mesmo Colégio 

como funcionária efetiva há dezenove anos. 

Fui vice-diretora no período de 2012 a 2015 

e atualmente sou professora e articuladora 

dos cursos técnicos. 

         Interessante pensar no papel do licenci-

ado em Ciências Biológicas, principalmente 

nos tempos atuais, exigindo que cada cida-

dão exerça seu dever dentro da sociedade de 

maneira responsável, atuante e crítica. Então 

nosso dever dentro da sala de aula, aumenta. 

Não podemos ser meros transmissores de 

conteúdo; somos mediadores da produção 

do conhecimento científico, promovendo e 

sensibilizando o estudante para exercer uma 

cidadania responsável e atuante.” 

Ciências Biológicas: via que pode promover cidadania e justiça socioambiental. 

Onde atuam os licenciados em Ciências Biológicas  egressos da UNEB/Campus VIII?  

Arthur Lima da 

Silva 

 

Período da gradu-

ação:  2001-2006 

       "A escolha pela Biologia surge, conscien-

temente, quando cursava o Ensino Médio, 

preparando-me para fazer o vestibular. Sub-

conscientemente, surge já na infância por 

causa do contato direto com a terra, as 

águas e a natureza nas margens do rio São 

Francisco em Paulo Afonso/BA. 

       Ingressei no curso de Lic. em Ciências 

Biológicas na UNEB/Campus VIII, no primeiro 

semestre de 2001 (2001 a 2006). Em segui-

da, cursei o Mestrado em Ecologia Humana e 

Gestão Socioambiental, também na UNEB/

Campus VIII (2012 a 2014). Atualmente, rea-

lizo o Doutorado em Ecologia: Teoria, Aplica-

ção e Valores na UFBA. 

        Acumulei experiências profissionais em 

projetos socioambientais com comunidades 

agricultoras familiares e tradicionais no se-

miárido. 

        Na área acadêmica, atuei na docência 

em cursos de graduação da área ambiental e 

na produção de conhecimentos sobre as 

relações entre conhecimento científico e 

saberes tradicionais na intepretação da natu-

reza e gestão dos recursos naturais. Atual-

mente, sou professor efetivo da UNIVASF no 

Colegiado Acadêmico de Ciências da Nature-

za, Campus Serra da Capivara, São Raimundo 

Nonato/PI. 

        O curso se destaca pela formação de 

profissionais que reúnem habilidades em 

dois campos imprescindíveis na atualidade: a 

responsabilidade ética com as questões da 

vida (ambiental, biotecnologia e saúde); a 

Educação e o ensino de Biologia como estra-

tégia de superação das desigualdades socio-

econômicas, e uma educação promotora de 

cidadania, autonomia, humanismo, justiça 

social e do bem comum a todas as formas de 

vida." 

       "Sou biólogo licenciado. A escolha 

deste curso se deu pela união do desejo 

de ser docente às questões da Natureza 

(que eu entendo como um sistema interli-

gado) e que nos permite entender a gêne-

se de diversos problemas sociais, ambien-

tais e de saúde.  

        Finalizei minha graduação de Licenci-

atura em Ciências Biológicas pela Universi-

dade do Estado da Bahia - UNEB no ano 

de 2016, onde participei do PIBID, e no 

TCC da graduação realizei meu estudo 

acerca da Educação Ambiental informal 

associada ao lúdico e às doenças tropicais 

transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.  

        Me especializei em Educação em 

Gênero e Direitos Humanos pela Universi-

dade Federal da Bahia - UFBA e segui na 

temática de educação e ludicidade voltada 

à alimentação saudável. Em 2018. Ingres-

sei no Mestrado em Desenvolvimento e 

Meio Ambiente (concluído em fevereiro 

do ano vigente) pela Universidade Federal 

de Sergipe - UFS onde desenvolvi o meu 

estudo com Indicadores de Sustentabilida-

de Ambiental e faço parte do Grupo de 

Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em 

Gestão, Saúde e Educação Ambiental 

(GESEA).  

        Como professor de Biologia, sempre 

estive atento ao aprendizado dos (as) 

estudantes de modo a buscar a participa-

ção deles (as), dando vez e voz em todo o 

processo de ensino e, por sua vez, na mi-

nha opinião, esse é o papel socioambien-

tal mais importante como biólogo e tam-

bém professor: transferir os conhecimen-

tos sobre todas as formas de vida, (não 

vida) e suas interações entre si e com a 

espécie humana.” 

André Vinícius B.  

de Andrade Silva 

 

Período da gra-

duação: 2012-

2016 

Ana Paula Correia 

de Menezes 

 

Período da gradu-

ação:  1997-2001 
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Ciência em HQ 
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“Brincar” & Aprender 

Respostas da cruzadinha do BiOnLine nº 11: 1– Fica em casa; 2– China; 3 - Pandemia; 4 - EPI; 5 - COVID-19; 6 - Respirar; 7 - Espirro; 8 - Higiene; 9 - 
Isolamento Social; 10 - Idosos; 11 - Máscara; 12 - Vacina. 
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COVID-19 sem FAKE NEWS?  É tudo de bom. 

 

Para combater as Fake News sobre saúde, o Ministério da Saúde criou um espaço exclusivo no Whatsapp para receber informações virais, 

que serão apuradas pelas áreas técnicas e respondidas oficialmente se são verdade ou mentira. 

 

Qualquer cidadão poderá enviar gratuitamente mensagens com imagens ou textos que tenha recebido nas redes sociais para confirmar se a 

informação procede, antes de continuar compartilhando. O número é (61)99289-4640.  

 

FONTE: https://www.saude.gov.br/fakenews  

 

 

Você sabia?... 

BiOnLine desafia...  
   Utilize o app MONITORA COVID - 19  

https://www.comitecientifico-ne.com.br/mandacaru  

BiOnLine convida... 


