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Objetivos
Oferecer montagens teatrais que incentive os discentes a incorporarem o conhecimento
científico e tecnológico no seu cotidiano focado na questão regional; Facilitar o acesso a
experiências científicas para um grande público, principalmente professores e alunos do
Ensino Fundamental, Médio e cursos profissionalizantes; Desenvolver habilidades
experimentais e explorar vocações; Melhorar a qualidade do ensino das ciências;
Apresentar a ciência como processo de observação, curiosidade e experimentação de
forma lúdica, utilizando a linguagem do teatro; Participar com apresentações das peças,
de eventos e atividades dentro da Universidade e fora da mesma, quando solicitados;
Promover a difusão do conhecimento científico à comunidade, popularizando a
compreensão dos fenômenos biológicos, saúde e meio ambiente contribuindo com a
educação científica. Servir de ferramenta divulgação científica para estudantes dos
cursos do Centro de Ciências Biológicas para aplicação de temas relevantes da
atualidade cientifica.
Resumo
O propósito deste projeto é utilizar as ferramentas teatrais para construir de forma
lúdica os conteúdos básicos de meio ambiente, saúde e educação dos ensinos
fundamental, médio a alunos e a comunidade em geral. Para isto se contextualizou esses
conteúdos em textos teatrais adaptados como sátiras de filmes de sucesso. Registraramse as condições em que se ocorre o processo ensino/aprendizagem das Ciências
Biológicas, através do lúdico. A atividade lúdica facilita a aceitação de conteúdos
geralmente tidos como chatos e difíceis e permite o desenvolvimento pessoal dos alunos
de graduação ( ciências biológicas, licenciatura, biomedicina, enfermagem e ciências
ambientais) que apresentam a peça, ampliando a sua facilidade de expressão em publico
e desenvolvendo o seu senso crítico. A ideia é envolver e mobilizar escolas, professores,
alunos e comunidade com temas científicos em várias áreas do conhecimento. No
desenvolvimento das atividades do Grupo Biocênicas, o público alvo tem ao seu dispor a
possibilidade de ver, questionar, discutir, emocionar e investigar o mundo da ciência de
forma lúdica, interativa e de fácil entendimento.

