
Um evento pode ser sustentável? 
E, se não, pode ser menos insustentável? 
E como um evento pode envolver as pessoas na 

construção e experimentação de práticas mais sus
tentáveis, contribuindo para uma melhor compreen
são dos participantes do evento sobre o tema da sus
tentabilidade? 

A urgência das questões ambientais exige uma 
abordagem mais radical da sustentabilidade no pla
nejamento e na realização de eventos como as Reu
niões Anuais da SBPC, considerando seu porte, sua 
importância para a divulgação do conhecimento 
científico e a repercussão de suas práticas no Brasil e 
no mundo. Portanto, as etapas de elaboração e exe
cução do evento precisam ser transformadas num 
processo de aprendizagem coletiva sobre a susten
tabilidade, que permite uma compreensão mais pro
funda da sua complexidade e das nossas possibilida
des de alcançá-la. 

Nesse sentido, propõe-se neste evento: 

Reduzir o uso de materiais descartáveis e evitar a 
geração de resíduos; 

Reciclar ou reutilizar, na medida do possível, os 
resíduos gerados no evento; 
V Disponibilizar mictórios ecoeficientes que mini
mizam os impactos sobre o ambiente; 
^ Priorizar a oferta de alimentos de origem local, 
orgânicos e saudáveis. 

Sabemos que isto tudo é muito pouco mas, é o 
que podemos tentar neste difícil momento. 
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A Universidade Federal do Sul da Bahia-UFSB e a So
ciedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 
em colaboração com UFRB, UFBA, UFOB, UNILAB, UNi-
VASF, UNEB, UESC, UESB, UEFS, IFBA e IFBaiano, são res
ponsáveis pela realização da 68= Reunião Anual da 
SBPC, que ocorrerá entre 1 e 9 de julho. 

As Reuniões Anuais da SBPC são realizadas regular
mente desde 1948, sempre tendo questões da atuaiida-
de como tema centrai, o que leva a atuai a enfocar dis
cussões sobre "Sustentabilidade, Tecnologias, integra
ção Social". Constituem, assim, um importante fórum 
para a difusão dos avanços da ciência nas diversas áreas 
do conhecimento, assim como de debates de políticas 
públicas para as ciências, tecnologias, educação, cultura 
e artes. 

Participam desses eventos representantes de socie
dades científicas, autoridades e gestores do sistema na
cional de ciência e tecnologia, empresários, cientistas, 
técnicos, artistas, profissionais de várias áreas, professo
res e estudantes universitários de graduação e pós-gra-
duação e de escolas de ensino médio e fundamentai. 
Esta participação se estende intensamente aos mem
bros das comunidades das cidades em que se realizam 
os eventos, contribuindo marcadamente para o reco
nhecimento da importância dos diversos saberes, co
nhecimentos e ciências, bem como dos diálogos entre 
esses. 

A programação científica das Reuniões é composta 
por conferências, mesas-redondas, encontros, simpó
sios, sessões especiais, minicursos e sessões de pósteres. 
Ocorrem ainda eventos complementares de grande des
taque, como a SBPC Jovem (voltada para estudantes do 
ensino fundamental, médio e universitário), a ExpoT&C 
(mostra de ciência e tecnologia) e a SBPC Cultural (ativi-
dades artísticas regionais e discussões sobre temas rela
cionados à cultura e sua diversidade). Mais recentemen
te passaram a ocorrer a SBPC Indígena; a SBPC Inova
ção e a SBPC Educação. Nesta 68= RA ocorrerá peia pri
meira vez a SBPC Artes. 

Na programação voltada para integrar as comunida
des que recebem as Reuniões, merece especial destaque 
o Dia da Família na Ciência, no dia 9 de julho. Esta ativi-
dade tem como objetivo integrar pessoas de todas as 
idades e diversificados interesses, para que venham a 
conhecer e experienciar os avanços científicos no país, 
aproximando-as, assim, das atividades que se desenvol
vem na academia, das instituições universitárias, do 
ensino tecnológico e da pesquisa que se faz nas institui
ções e empresas. 

A SBPC Educação tem coordenação compartilhada 
com a UNEB e acontecerá nos dias 1 e 2 no Campus X da 
UNEB, na cidade de Teixeira de Freitas. Seu principal 
objetivo é de apresentar e discutir questões de destaque 
e propostas atuais para o ensino fundamentai, médio e 
superior, além de promover, por meio da construção do 
diálogo crítico e produtivo, a integração entre educado
res dos vários níveis, assim como novas diretrizes e tec
nologias de ensino-aprendizado. 

Informações detalhadas sobre o evento e sua progra
mação se encontram disponíveis na página: 

http://wvi/w.sbpcnet.orq.br/site/eventos/reunioes-anuais.php. 

SBPC Educação - 1 ° a 2 de Julho 
Campus X da UNEB,Teixeira de Freitas - Ba 

Dia 3 a 9 de Julho - Campus da UFSB, Porto 
Seguro 

Dia 3 de julho - Abertura da 68= Reunião Anual 
da SBPC 

Dia 4 de julho - Abertura da ExpoT&C 

4 a 9 de Julho - SBPC Jovem e Mirim 
SBPC Inovação 
SBPC Cultural 
SBPC indígena 
SBPC Artes 

9 de Julho - Dia da Família na Ciência. 


