
CIRCULAR - XXI Encontro Nacional de Ensino de Química (XXI ENEQ) 

 

Diante das incertezas para este ano de 2022 em relação à pandemia da Covid-19, houve a necessidade 

de um diálogo ampliado entre a SBEnQ e as instituições que estão organizando o ENEQ (UFU; UFTM; 

IFTM; IFGoiano). Foi consenso, durante a reunião extraordinária do dia 18 de janeiro de 2022 que a 

comunidade de Ensino de Química, das mais diversas regiões do Brasil, precisava ser ouvida. 

Com o objetivo de fortalecer a democracia que tanto defendemos, propusemos uma consulta pública a 

toda comunidade do ENEQ, entre os dias 20 e 27 de Janeiro de 2022, por meio de um formulário elaborado no 

Google forms, em que buscamos promover a escuta de estudantes, professores/as e pesquisadores/as em 

relação à manutenção das datas previamente estabelecidas ou, se necessário, um possível adiamento. 

Divulgamos o formulário por meio do banco de contatos já cadastros no ENEQ, do nosso site institucional e, 

também, pelos e-mails cadastrados junto à SBEnQ.  

Ao total, 468 pessoas responderam à consulta pública, sendo este universo composto por estudantes da 

graduação e pós-graduação, professores/as da educação básica e professores/as de instituições de ensino 

superior. Dos participantes, 71,6%, optaram pela realização do XXI ENEQ em 2023 no primeiro semestre, 

conforme mostra a figura abaixo:  

Figura 1: percentual das sugestões para realização do XI ENEQ. 

 
Fonte: dados obtidos em consulta pública pelo Google Forms (2022). 

Conforme sugeriu a comunidade, informamos que o XXI ENEQ acontecerá em 2023, 

presencialmente, no primeiro semestre. As datas serão informadas, em breve, após a verificação de 

disponibilidade do espaço físico da UFU. Reforçamos que cumpriremos todos os protocolos de 

biossegurança contra a Covid-19 exigidos pela UFU e pelos órgãos locais. Além disso, exigiremos o 

comprovante de vacinação dos/as participantes. As instruções de envio do referido documento serão 

informadas em nosso site.  

Atendendo também as sugestões, observações e críticas da comunidade, ampliaremos o prazo de 

inscrição e submissão de trabalhos. As novas datas serão divulgadas nos meios de comunicação do evento: 

site e mídias sociais.  

Agradecemos a vocês pelas contribuições à consulta pública, garantindo o ENEQ como um espaço 

coletivo, democrático, acolhedor e plural de toda Comunidade de Ensino de Química. Esperamos vocês no 

XXI ENEQ. 

 

04 de fevereiro de 2022 

Comissão Organizadora do XXI ENEQ 



 

CIRCULAR II - XXI Encontro Nacional de Ensino de Química 

 
A comissão organizadora do XXI Encontro Nacional de Ensino de Química, a realizar-se em 2023, 

comunica o novo calendário do evento: 

 

SUBMISSÃO DE 

TRABALHOS 

12/07/2021 a 

31/07/2022 

https://www.even3.com.br/xxieneq2022 

INSCRIÇÕES COM 

PAGAMENTO 1º LOTE 

com desconto médio de 

32% 

14/07/2021 a 

15/09/2022 

https://www.even3.com.br/xxieneq2022 

Emissão de boleto: 

https://sistemas.fau.org.br/participante/index.xhtml?idevento

=688 

INSCRIÇÕES COM 

PAGAMENTO 2º LOTE 

com desconto médio de 

15% 

16/09/2022 a 

15/12/2022 

https://www.even3.com.br/xxieneq2022 

Emissão de boleto: 

https://sistemas.fau.org.br/participante/index.xhtml?idevento

=688 

INSCRIÇÕES COM 

PAGAMENTO 3º LOTE 

15/12/2022 até a 

data do evento 

https://www.even3.com.br/xxieneq2022 

Emissão de boleto: 

https://sistemas.fau.org.br/participante/index.xhtml?idevento

=688 

INSCRIÇÃO EM 

MINICURSO 

15/12/2021 até a 

data do evento 

(com vagas 

limitadas) 

https://www.even3.com.br/xxieneq2022 

Minicursos: participação gratuita para os inscritos no XXI 

ENEQ, com vagas limitadas. 

ESQUENTA ENEQ 

(atividade remota) 

23 e 24 de 

Agosto de 2022 

Haverá emissão de certificados para os participantes. Mais 

detalhes serão encaminhados em Março de 2022. 

XXI ENEQ  

(atividade presencial) 

1º. Semestre de 

2023 

A UFU definirá seu calendário em março de 2022, momento 

em que se definirá a data exata do evento. Todos e todas 

serão comunicados com antecedência. 

 

Informamos, ainda, que nos dias 23 e 24 de agosto de 2022 haverá o “Esquenta Eneq” no formato remoto 

e gratuito. O Esquenta Eneq será para toda a comunidade de ensino de química, com palestras, conferências e 

minicursos.  

Durante a programação do Esquenta Eneq discutiremos a temática: Democratização do Ensino de 

Química: para que, para quem e como. A finalidade do Esquenta Eneq (remoto) é iniciar as discussões que 

serão realizadas durante o evento presencial que será realizado em 2023.  

A data do XXI ENEQ (presencial) será definida assim que a UFU aprovar o calendário acadêmico 

dos próximos semestres letivos. Nas próximas semanas, divulgaremos a data oficial do XXI ENEQ 2023.  

 

 

 

11 de fevereiro de 2022 

Comissão Organizadora do XXI ENEQ 
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