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      APRESENTAÇÃO 

A Reunião Regional da SBPC, em Palhoça/SC, foi realizada entre os dias 04 e 08 de outubro de 2016. 

Com o tema central sobre ‘Cidades e Sustentabilidade’, o evento teve mais de 1.700 inscritos, 

porém este número deve ser maior, já que o evento era aberto ao público e as atividades tiveram 

transmissão on-line, inclusive para os  mais de 70 polos da Universidade em todo o Brasil. 

Participaram das atividades estudantes, pesquisadores e moradores da comunidade.  

O evento contou com sete conferências, nove mesas-redondas, 16 minicursos, uma sessão especial, 

além de atividades na SBPC Jovem e Mirim. Os visitantes ainda puderam contar com a 

apresentação da sessão de pôsteres.  

 

     EXPOSIÇÕES DE DESTAQUE NA MÍDIA e ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A repercussão do trabalho da SBPC nos veículos de comunicação tem sido constante na história da 

entidade, que procura manter um relacionamento bastante próximo com veículos de comunicação 

de massa, sobretudo com as editorias de ciência e tecnologia, e com veículos institucionais 

produzidos por organizações públicas ou privadas.  

O ponto alto da cobertura jornalística das atividades da SBPC acontece durante as reuniões anuais e 

regionais promovidas pela entidade. Na Reunião Regional, realizada em Palhoça/SC, não foi 

diferente. Reportagens sobre o evento, em diversos enfoques, alavancaram a exposição da 

sociedade na mídia de modo geral. O evento ganhou repercussão na mídia regional, sendo cerca de 

10 reportagens em veículos impressos, TVs e rádios e sites. 

O ponto alto deste evento foi a cobertura das filiais da rede Globo e da Record. Os jornais locais 

fizeram reportagens sobre o evento com enfoque na SBPC Jovem. 

O evento também conferiu protagonismo e enfoque positivo à sociedade em reportagens em sites 

institucionais como Confap, AEB, Acate (Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia), Unesc, 

Fapesc, entre outros. 

Um aspecto importante a ser salientado é que nesses momentos as ações da SBPC tornam-se 

bastante conhecidas na região onde ocorre o encontro, pois a cobertura jornalística local é bastante 

expressiva devido à relevância das conferências, mesas-redondas e eventos paralelos que 

acontecem na Reunião. 

Vale lembrar que a Sociedade não conta com serviço de clipadora, portanto, a coleta deste material 

é baseado em pesquisa em sites de busca como o Google. 



 

 

   EXPOSIÇÃO NA MÍDIA  

 Neste item apresentam-se tabelas com as exposições durante 15 de setembro a 15 de outubro de 

2016. 

Data veículo link 

DATA NOME DO 

VEÍCULO 

TÍTULO/LINK 

19/09 Informe Matrículas abertas para os minicursos da Reunião Regional da SBPC 

em Palhoça 

http://www.jornalinforme.com.br/floripa/index.php/editorias/rapid

as/item/3762-matriculas-abertas-para-os-minicursos-da-reuniao-

regional-da-sbpc-em-palhoca 

30/09 DiasporaBR SBPC realiza Reunião Regional em Palhoça na próxima semana 

https://diasporabr.com.br/p/1588067 

30/09 Portal da Ilha Unisul recebe evento da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência 

http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=39597 

03/10 Portal Pedra 

Branca 

UNISUL Pedra Branca sedia Reunião Regional da Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência 

http://cidadepedrabranca.com.br/unisul-pedra-branca-sedia-

reuniao-regional-da-sociedade-brasileira-para-o-progresso-da-

ciencia-entre-5-e-810/ 

03/10 Palhocense Participantes destacam temas discutidos na Reunião Regional da 

SBPC 

http://palhocense.com.br/online/cotidiano/participantes-destacam-

temas-discutidos-na-reuni%C3%A3o-regional-da-sbpc-em-ph-

1.1939672 

04/10 Portal do 

Estudante 

Sessão de abertura da Reunião Regional da SBPC terá conferência 

sobre buracos negros 

http://estudante.ufpe.br/2016/10/04/sessao-de-abertura-da-

reuniao-regional-da-sbpc-tera-conferencia-sobre-buracos-negros/ 

http://www.jornalinforme.com.br/floripa/index.php/editorias/rapidas/item/3762-matriculas-abertas-para-os-minicursos-da-reuniao-regional-da-sbpc-em-palhoca
http://www.jornalinforme.com.br/floripa/index.php/editorias/rapidas/item/3762-matriculas-abertas-para-os-minicursos-da-reuniao-regional-da-sbpc-em-palhoca
http://www.jornalinforme.com.br/floripa/index.php/editorias/rapidas/item/3762-matriculas-abertas-para-os-minicursos-da-reuniao-regional-da-sbpc-em-palhoca
https://diasporabr.com.br/p/1588067
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=39597
http://cidadepedrabranca.com.br/unisul-pedra-branca-sedia-reuniao-regional-da-sociedade-brasileira-para-o-progresso-da-ciencia-entre-5-e-810/
http://cidadepedrabranca.com.br/unisul-pedra-branca-sedia-reuniao-regional-da-sociedade-brasileira-para-o-progresso-da-ciencia-entre-5-e-810/
http://cidadepedrabranca.com.br/unisul-pedra-branca-sedia-reuniao-regional-da-sociedade-brasileira-para-o-progresso-da-ciencia-entre-5-e-810/
http://palhocense.com.br/online/cotidiano/participantes-destacam-temas-discutidos-na-reuni%C3%A3o-regional-da-sbpc-em-ph-1.1939672
http://palhocense.com.br/online/cotidiano/participantes-destacam-temas-discutidos-na-reuni%C3%A3o-regional-da-sbpc-em-ph-1.1939672
http://palhocense.com.br/online/cotidiano/participantes-destacam-temas-discutidos-na-reuni%C3%A3o-regional-da-sbpc-em-ph-1.1939672
http://estudante.ufpe.br/2016/10/04/sessao-de-abertura-da-reuniao-regional-da-sbpc-tera-conferencia-sobre-buracos-negros/
http://estudante.ufpe.br/2016/10/04/sessao-de-abertura-da-reuniao-regional-da-sbpc-tera-conferencia-sobre-buracos-negros/


 

 

06/10 Portal da Ilha Unisul Pedra Branca recebe pela primeira vez reunião da SBPC 

http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=39645 

06/10 Hora de Santa 

Catarina 

SBPC promove encontro regional em Santa Catarina 

http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2016/10

/mario-motta-sbpc-promove-encontro-regional-em-santa-catarina-

7680377.html 

07/10 Diário do Sul SBPC 

http://diariodosul.com.br/SITE2015/colunista/48/18335/RAMIRES-

LINHARES-Futebol.html 

08/10 Jornal Já da RBS 

TV/G1 

Exposição em Palhoça aproxima a ciência dos alunos através de 

experimentos 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-

almoco/videos/v/exposicao-em-palhoca-aproxima-a-ciencia-dos-

alunos-atraves-de-experimentos/5360358/ 

 

EXPOSIÇÃO EM SITES INSTITUCIONAIS 

DATA NOME DA 

INSTITUIÇÃO 

TÍTULO/LINK 

15/09 Associação dos 

Jornais do 

Interior de 

Santa Catarina 

SBPC 

http://palhocense.com.br/online/cotidiano/sbpc-1.1934932 

19/09 Confap Matrículas abertas para os minicursos da Reunião Regional da SBPC 

em Palhoça  

http://confap.org.br/news/matriculas-abertas-para-os-minicursos-

da-reuniao-regional-da-sbpc-em-palhoca/ 

19/09 Apufsc-Sindical Programação da SBPC Educação da Reunião Regional em Palhoça já 

está disponível 

http://www.apufsc.org.br/Noticias.aspx?mode=detail&RowId=Hupx

FormContentID=6966&HupxFormContentID=6966&HupxFormConte

ntType=2 

http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=39645
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2016/10/mario-motta-sbpc-promove-encontro-regional-em-santa-catarina-7680377.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2016/10/mario-motta-sbpc-promove-encontro-regional-em-santa-catarina-7680377.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2016/10/mario-motta-sbpc-promove-encontro-regional-em-santa-catarina-7680377.html
http://diariodosul.com.br/SITE2015/colunista/48/18335/RAMIRES-LINHARES-Futebol.html
http://diariodosul.com.br/SITE2015/colunista/48/18335/RAMIRES-LINHARES-Futebol.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/v/exposicao-em-palhoca-aproxima-a-ciencia-dos-alunos-atraves-de-experimentos/5360358/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/v/exposicao-em-palhoca-aproxima-a-ciencia-dos-alunos-atraves-de-experimentos/5360358/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/v/exposicao-em-palhoca-aproxima-a-ciencia-dos-alunos-atraves-de-experimentos/5360358/
http://palhocense.com.br/online/cotidiano/sbpc-1.1934932
http://confap.org.br/news/matriculas-abertas-para-os-minicursos-da-reuniao-regional-da-sbpc-em-palhoca/
http://confap.org.br/news/matriculas-abertas-para-os-minicursos-da-reuniao-regional-da-sbpc-em-palhoca/
http://www.apufsc.org.br/Noticias.aspx?mode=detail&RowId=HupxFormContentID=6966&HupxFormContentID=6966&HupxFormContentType=2
http://www.apufsc.org.br/Noticias.aspx?mode=detail&RowId=HupxFormContentID=6966&HupxFormContentID=6966&HupxFormContentType=2
http://www.apufsc.org.br/Noticias.aspx?mode=detail&RowId=HupxFormContentID=6966&HupxFormContentID=6966&HupxFormContentType=2


 

 

20/09 Confap Programação preliminar da Reunião Regional da SBPC em Palhoça já 

está disponível 

http://confap.org.br/news/programacao-preliminar-da-reuniao-

regional-da-sbpc-em-palhoca-ja-esta-disponivel/ 

03/10 AEB AEB participa da SBPC Regional em Palhoça, Santa Catarina 

http://www.aeb.gov.br/aeb-participa-da-sbpc-regional-em-palhoca-

em-santa-catarina/ 

05/10 Acate 

(Associação 

Catarinense de 

Empresas de 

Tecnologia) 

Unisul recebe evento da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC) de 5 a 8 de outubro 

https://agronegocios.acate.com.br/noticia/unisul-recebe-evento-da-

sociedade-brasileira-para-progresso-da-ciencia-sbpc-de-5-8-de-

outubr 

06/10 Confap Abertura da Reunião Regional da SBPC em Palhoça destaca o tema 

“Cidades e Sustentabilidade” 

http://confap.org.br/news/abertura-da-reuniao-regional-da-sbpc-

em-palhoca-destaca-o-tema-cidades-e-sustentabilidade/ 

06/10 Unesc Reitor da Unesc participa do encontro da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência 

http://www.unesc.net/portal/blog/ver/213/36189 

08/10 Fapesc Pedra Branca sedia debates para reativação da Regional Sul da SBPC 

http://www.fapesc.sc.gov.br/pedra-branca-sedis-debates-para-

reativacao-da-regional-sul-da-sbpc/ 
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http://confap.org.br/news/programacao-preliminar-da-reuniao-regional-da-sbpc-em-palhoca-ja-esta-disponivel/
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http://www.aeb.gov.br/aeb-participa-da-sbpc-regional-em-palhoca-em-santa-catarina/
https://agronegocios.acate.com.br/noticia/unisul-recebe-evento-da-sociedade-brasileira-para-progresso-da-ciencia-sbpc-de-5-8-de-outubr
https://agronegocios.acate.com.br/noticia/unisul-recebe-evento-da-sociedade-brasileira-para-progresso-da-ciencia-sbpc-de-5-8-de-outubr
https://agronegocios.acate.com.br/noticia/unisul-recebe-evento-da-sociedade-brasileira-para-progresso-da-ciencia-sbpc-de-5-8-de-outubr
http://confap.org.br/news/abertura-da-reuniao-regional-da-sbpc-em-palhoca-destaca-o-tema-cidades-e-sustentabilidade/
http://confap.org.br/news/abertura-da-reuniao-regional-da-sbpc-em-palhoca-destaca-o-tema-cidades-e-sustentabilidade/
http://www.unesc.net/portal/blog/ver/213/36189
http://www.fapesc.sc.gov.br/pedra-branca-sedis-debates-para-reativacao-da-regional-sul-da-sbpc/
http://www.fapesc.sc.gov.br/pedra-branca-sedis-debates-para-reativacao-da-regional-sul-da-sbpc/


 

 

PRODUÇÃO DE TEXTOS 

Neste item são relacionados os releases, textos, apresentações para eventos, artigos produzidos 

pela SBPC, entre outros.  

 

 Número Assunto Veículo 

Releases 10 

- SBPC realiza Reunião Regional 

em Palhoça (SC) de 05 a 08 de 

outubro 

- Inscrições com envio de 

resumo para RR da SBPC em 

Palhoça são prorrogadas até o 

dia 09/09 

- Programação da SBPC 

Educação da Reunião Regional 

em Palhoça já está disponível 

- Matrículas abertas para os 

minicursos da Reunião Regional 

da SBPC em Palhoça 

- Programação preliminar da 

Reunião Regional da SBPC em 

Palhoça já está disponível 

- Inscrições para a Reunião 

Regional da SBPC em Palhoça 

são prorrogadas 

- SBPC realiza Reunião Regional 

em Palhoça na próxima semana 

- Sessão de abertura da Reunião 

Regional da SBPC terá 

conferência sobre buracos 

negros 

- Começa hoje a Reunião 

Regional da SBPC em Palhoça 

- Reunião Regional da SBPC em 

Textos enviados 

para veículos no 

geral e instituições 



 

 

Palhoça terá transmissão ao 

vivo pela internet 

Textos elaborados pela 

equipe SBPC e replicados 

nos sites da Instituição:  

Site institucional; 

 Jornal da Ciência  

e  

JC Notícias 

17 

- SBPC realiza Reunião Regional 

em Palhoça (SC) de 05 a 08 de 

outubro (19/08) 

- Inscrições com envio de 

resumo para RR da SBPC em 

Palhoça são prorrogadas até o 

dia 09/09 (29/08) 

- Programação da SBPC 

Educação da Reunião Regional 

em Palhoça já está disponível 

(08/09) 

- Matrículas abertas para os 

minicursos da Reunião Regional 

da SBPC em Palhoça (14/09) 

- Programação preliminar da 

Reunião Regional da SBPC em 

Palhoça já está disponível 

(23/09) 

- Inscrições para a Reunião 

Regional da SBPC em Palhoça 

são prorrogadas (28/09) 

- SBPC realiza Reunião Regional 

em Palhoça na próxima semana 

(30/09) 

- Sessão de abertura da Reunião 

Regional da SBPC terá 

conferência sobre buracos 

negros (03/10) 

-Começa hoje a Reunião 

Regional da SBPC em Palhoça 

(05/10) 

- Reunião Regional da SBPC em 

 



 

 

Palhoça terá transmissão ao 

vivo pela internet (05/10) 

- Cerimônia de abertura da RR 

da SBPC em Palhoça destaca o 

tema “Cidades e 

Sustentabilidade” (06/10) 

- “Ondas gravitacionais marcam 

o nascimento de nova disciplina 

científica em 2016” (06/10) 

- Novas apostas em tratamento 

de câncer é destaque na 

Reunião Regional da SBPC em 

Palhoça (07/10) 

- “Brasil não conta com 

nenhuma cidade humana e 

inteligente”, diz especialista 

(07/10) 

- SBPC se reúne para discutir 

reativação de Secretaria 

Regional em Santa Catarina 

(07/10) 

- Abertura da SBPC Educação 

em Palhoça debate tecnologias 

na educação e direitos humanos 

(07/10) 

- Participantes destacam temas 

discutidos na Reunião Regional 

da SBPC em Palhoça (10/10) 

 

Ações de relacionamento 

com a mídia 

- 

- Atualização do mailing das 

FAPs; universidades (incluindo 

as privadas da região de São 

Carlos); e veículos universitários. 

- Atualização de mailing das 

prefeituras da região que cerca 
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