
UNIÃO ANUAL DA SBPC 

Ê N C I A E 
C N O L O G I A E M 

U M A A M A Z Ó N I A 
M F R O N T E I R A S 

VENHA PARTICIPAR DESSA VIAGEM 
AO MUNDO DO CONHEaMENTO 

23 A 27 DE JULHO DE 2014 
UHIVCRSIDADE FEDERAL DO ACRE 
RIO BRANCO • ACRE • BRASIL 

www.sbpcjovem.org. br/acre 

Braillalra esra o 
Prosrsiio da 

I Ciência 
Ufac % 

APOIO INSTITUCIONAL 

•«.•uru MMVU JfeMic:̂ «S>«wc<»' 

e,„. ,»,»£ Imiwiwii» - «íiT S»»efB»* 

^ HJFINÊP OCA/PU 

M l RI M 

mi 

V 



ASociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), 
a Universidade Federai do 
Acre (Ufac) e o Governo do 

Estado do Acre apostam na força jovem 
para a garantia de um futuro melhor a 
partir da pesquisa, da troca de experiên
cias, da criatividade e da inovação. 
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DESSA V IA6EH AO 

CONHECIMENTO 
A programação da SBPC Jovem está 
articulada com o tema centrai da 66= 
Reunião Anual da SBPC; "Ciência e 
Tecnologia em uma Amazónia sem 
Fronteiras", criando um espaço convidativo e possibilitando 
um encontro desafiador entre o jovem e a ciência em plena 
Amazónia. Entidades científicas, órgãos governamentais e 
associações estarão juntos nesse grande evento. 

A SBPC Jovem traz uma programação diversificada, com ati
vidades apresentadas de forma lúdica e criativa, que certa
mente irão despertar o interesse do público Infanto-juvenii 
peia ciência e tecnologia, como também atrair as famílias e a 
sociedade em gerai. As atividades oferecidas serão: 

Ofidnas: destinadas a estudantes e professores do ensino 
básico, com duração de 1 h, unindo teoria e prática. 

Salas temáticas: espaços de livre circulação do público du
rante todo o evento. 

Feira SBPC Jovem: participação de 30 trabalhos científicos de 
estudantes e professores do ensino básico de todo o Brasil. 

Papo com jovens cientistas: conversa informai com jovens 
que são destaque em diferentes áreas do conhecimento, 
com relato de seu cotidiano e suas experiências. 

Projetos itinerantes: exposição da 
Agência Espacial Brasileira (AEB ) na 
Escola, participação do Circo da Ciên
cia, do Museu Ponto da Universidade 
Federai de Minas Gerais (UFMG), Circo 
Mãtemático da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa, dentre outros. 

TriliM do seringueiro: uma verdadeira 
imersão ao mundo da floresta e à his
tória do Acre. 

Palco'interativo:^atividades lúdicas para entretenimento do 
público jovem e infantil. 

SBPC Mirim: um espaço destinado exclusivamente às crian
ças, no qual serão realizadas oficinas, jogos, apresentações 
de teatro e danças, contação de histórias e atividades de ini
ciação à pesquisa. 

Visita ExpoT&C: visita orientada ã tenda de exposições 
(ExpoT&C) 

Venha participar dessa programação e de outros espaços, no 
Campus da Ufac, em Rio Branco. As escolas poderão apre
sentar trabalhos de pesquisa ou propostas de oficinas, em 
quaisquer das áreas do conhecimento, desenvolvidos pelos 
professores e/ou alunos. As inscrições de trabaiho/projetos e 
propostas de oficinas deverão ser feitas diretamente no site 
oficial da SBPC Jovem. Leia o regulamento e se inscreva para 
participar desse grande evento. 

sbpcjovem2014iagmaii.com 


