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Entre os dias 21 e 27 de julho de 2019, Campo Grande, em Moto 
Grosso do sul, será o capitai nacional do Ciência e do Tecnoiogio durante o 
maior evento cientifica da América Latino: a 71° Reunião Anual do 
Sociedade Brasileira para o Progresso do Ciência (SBPC). Um grande 
presente no ano em que Campo Grande completa 120 anos e a UFMS, 40 
anos de criação. 

O tema "Ciência e inovação nas Fronteiras da Bioeconamia, da 
Diversidade e do Desenvolvimento Saciai" será abordado em conferências, 
mesos-redondas, encontros, sessões especiais, minicursos e sessões de 
pósteres. As ctividodes incluem a Jornado Nacional de iniciação Cientifica; 
a SBPC Jovem, que é voltada para estudantes do ensina fundamentai e 
médio e público em geral, com a inclusão do integra UFMS e FETEC-MS; a 
ExpoT&C (mostra de ciência, tecnologia e inovação); a SBPC Cultural 
(atividades artísticas e culturais), o SBPC Afro e indígena; e o Dia da 
Família na Ciência, que serã um sábado dedicado ò integração entre 
cuituro e ciência paro os jovens e familiares. 

Venha explorar e vivenciar todos os seus sentidas no maior festo 
do Ciência eTecnoiogia. Esperamos por vocêl 

Mato Grossa 

Com sede em Campo Grande, o Universidade Federai de Mato Grosso do Sul 
(UFMS) se orgulho de ser o melhor e moior universidode público, grotuito e 
inclusivo do estado, cbegondo o 21 municípios que incluem os divisos com cinco 
estodos brosiieiros e os fronteiros internocionois com Bolivio e Poroguoi. 

E o primeiro vez que o UFMS e Moto Grosso do Sul receberõo o moior evento 
cientifico do Américo Lotino e o 3° moior do mundo, promovendo o 
muitidiscipiinoriedode entre os mois voriodos éreos do conhecimento e o livre 
intercâmbio entre profissionois experientes, pesquisodores e estudontes do 
ensino superior, médio e fundomentoi de nosso estodo, do Brosii e do mundo. 



71° Reunião Anual do 
SBPC no UFMS 



Foto: Mário Hada - Parque das Naçáoes Indígenas, Campo Grande, MS 

O Potencial d e Campo Grande 

Campo Gronde, umo cidode plonejodo em meio o umo vosto óreo 
verde, com ruos e ovenidos iorgos, está locolizodo em umo região 
de pionolto, próxima oos grandes centros do Pois - openos 

IhSOmin de vôo de São Poulo e de Brosilio, importontes pontos de 
conexão com todos os estodos do pois. Hoje, com cerco de 900 mil 
hobitontes, o cidode possui dimensões e corocterísticos próximos às de 
umo grande metrópole. No turismo, Compo Gronde dispõe de umo 
grande infroesfruturo tonto poro o turismo trodicionol quonto poro 
turismo de eventos e histórico. Além disso, oferece vórios opções de hotéis 
e equipomentos de lozer rurol e urbono, sendo considerodo um impor-
tonte ponto turistico em território brosileiro. A cidode é tombém 
possogem obrigofório poro o inicio de umo oventuro turístico oos que se 
propõem o conhecer o Pontonol e o região de Bonito. Compo Gronde 
espero você de broços obertos. 

Referência em Mato Grosso do Sul e distante 300 km 
mpo Grande, Bonito se deslaca por suas belezas naturais, 

jt|g|g||g|itzul, que favorece'ão tutiSBMaáMWMrturá 
e de contemplação. Durante o percurso é possível conhecer 
. o Buraco das Araras localizado no município de Jardim, 

270 km da capital. Seguindo mais 160 km a partir dessa 
cidade, encontra-se o Pantanal, reconhecidamente o maior 

Santuário Ecológico do mundo e maior área alagada do planeta. 


