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Reunião Anual, celebra 50 anos de 
história e 40 anos de federahzação. 

A 
Universida
de Federal do 
Acre (Ufac), 
sob coordena
ção da Sociedade 
Brasileira para o 
Progresso da Ciência 
(SBPC), tem a satisfação 
de realizar, de 22 a 27 de julho 
deste ano, em seu campus sede, 
na capital Rio Branco, a 66'̂  
Reunião Anual da SBPC, com o 
tema "Ciência e Tecnologia em 
uma Amazónia sem Fronteiras". 

O evento, considerado o maior 
e mais importante da ciência 
nacional, conta com o apoio 
institucional do governo do 
Estado do Acre, da Prefeitura 
Municipal de Rio Branco, da 
Coordenação de Aperfeiço
amento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), da Finan
ciadora de Estudos e Projetos 
(Finep), do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) e dos 
ministérios da Educação e da 
Ciência, Tecnologia e Inovação. 

A Reunião Anual, realizada 
desde 1948, ano da fundação 
da SBPC, cumpre o objetivo de 
difundir e estimular os avan
ços científicos e tecnológicos 
do país em diversas áreas do 
conhecimento, constituindo-se 
num fórum de debate e popu
larização de políticas públicas 
relacionadas ao meio cientifico. 

Para a Ufac, 2014 é um ano es
pecial, pois, além de sediar a 66^ 

A instituição tornou-se federal 
em 5 de abril de 1974, pela lei n° 
6.025. No entanto, considera-se 

a Faculdade 
de Direito, 
criada em 
25 de mar
ço de 19 64, 
pelo decreto 

estadual n" 187. 

Na época em que surgiu, a 
Ufac contava com 857 alunos ' 

matriculados em seis cursos: 
Direito, Economia, Letras, Pedago
gia, Matemática e Estudos Sociais. 
Hoje, conta com aproximadamente 
12 mil alunos matriculados em 45 
cursos de gi'aduação, distribuídos 
em dois "campi" universitários: 
o campus Rio Branco, na capital, 
com 33 cursos, e o campus Floresta, 
em Cruzeiro do Sul, com 12 cursos. 

Dispõe, também, de seis cursos 
regulares em nível de mestrado: 
Ciência, Inovação e Tecnologia 
para a Amazónia; Ecologia e Mane
jo de Recursos Naturais; Produção 
Vegetal; Saúde Coletiva; Desenvol
vimento Regional; Letras: L in
guagem e Identidade, além de um 
doutorado em Produção Vegetal. 

Na oportunidade, além de come
morar seu cinquentenário, a Ufac, 
mediante a 66^ Reunião Anual, 
de acordo com os princípios de 
seu Estatuto, cumpre a finalidade 
primordial de "Estimular o espi
rito cientifico e o pensamento 
reflexivo, motivando o trabalho de 
pesquisa e investigação do saber, 
desenvolvendo o entendimento 
do homem e do meio em que vive" 
(Estatuto da Ufac, art. 4°, pág. 6). ' 

A Ufac, como coordenadora local 
e sede do evento, dedica-se a 
tomar todas as providências para 
realizar, com êxito, a 66* Reunião 
Anual. Ao longo de sua história, 
a Ufac destaca-se no contexto 
regional pelas ações de ensino, 
pesquisa e extensão, em sintonia 
com as demandas sociais e atu-

ando, de maneira marcante, no 
manejo de recursos naturais, na 
formação de professores de nível 
fundamental e médio, de profis
sionais de saúde, de profissionais 
liberais e em muitas outras áreas. 

Atividades 
Por padrão, além da programação 
cientifica, todas as reuniões anuais 
da SBPC contam com uma progra
mação permanente, integrada pe
las atividades denominadas "Sessão 
de Pósteres e jornada Nacional de 
Iniciação Cientifica (JNIC)"; "SBPC 
Jovem"; "SBPC Cultural"; e "Expo 
T&C". Confira suas descrições: 

• Sessão de Pósteres e )N1C: 
constituem oportunidades 
para que estudantes de gra
duação ou mesmo do ensino 
médio e profissionalizante 
exponham e apresentem seus 
trabalhos científicos, mediante 
aprovação e inscrição prévia. 

• SBPC Jovem e Mirim: desti-
na-se a estudantes do ensino 
básico (fundamental e médio) 
e profissionalizante. Suas ativi
dades são gratuitas, de acesso 
livre e abertas ao público era 
geral. Têm por objetivo desper
tar o interesse dos jovens pela 
ciência e tecnologia. Confira 
outras informações no site 
www.sbpcjovem.org.br/acre/. 

• SBPC Cultural: envolve o meio 
artístico, com atividades cultu
rais que enfatizam a expressão 
regional. Sua programação é 
composta por shows musicais, 
exibição de vídeos, apresen
tação de peças de teatro, feira 
de produtos artesanais etc. 

Expo T&C: trata-se de uma 
mostra de ciência, tecno
logia e inovação, feita em 
estandes. Reúne centenas de 
expositores, entre universi
dades, institutos de pesquisa, 
instituições governamentais, 
agências de fomento e orga

nizações intci iwsadas cm 
apresentar novas tecnolo
gias, produtos e serviços. 

Para esta edição da Reu
nião Anual, destacam-se 
como novidades o Dia da 
Eamilia na Ciência, a SBPC 
indigena, a SBPC Extrativista 
e a participação de associa
ções cientificas estrangeiras: 

Dia da Eamilia na Ciência: 
trata-se de uma ativida-
de, com eventos na SBPC 
jovem e na Expo T&C, 
cujo objetivo é chamar a 
atenção da família e do 
público em geral para a 
Reunião Anual, tornando-a 
mais popular e mostrando 
a presença da ciência no 
cotidiano das pessoas. 

SBPC Indígena: espaço para 
debates sobre questões alu
sivas aos povos indígenas. 
Temas como ciência, educa
ção e saúde indígenas estão 
na lista das propostas para 
discussão. Também haverá 
oportunidade para apresen
tações musicais e realiza
ção de rituais de índios do 
Brasil, da Bolívia e do Peru. 

SBPC Extrativista: opor
tunidade para mostrar e 
discutir ciência e tecnologia 
voltadas para o extrativis-
mo, com o objetivo de unir 
experiências académicas e 
empíricas para o desenvol
vimento sustentável das co
munidades dessa área, bem 
como propor desafios e 
estratégias para superá-los. 

Associações científicas es
trangeiras: entre as novida
des, inclui-se a participação 
no evento de associações 
cientificas estrangeiras. 
Integram essa liga para 
o progresso da ciência a 
Associação Chinesa para 
a Ciência e a Tecnologia 

(China Association for 
Science and Technolo
gy — Cast); a Associação 
Europeia para a Ciência 
(EuroScience — ES); o 
Congresso de Associações 
de Ciência da índia (Indian 
Science Congress Associa
tion — Isca); e a Associação 
Americana para o Avanço 
da Ciência (American As
sociation for tbe Advance-
ment of Science — AAAS). 

Essa programação cientifica e 
cultural constitui-se em espaços 
privilegiados para debates, relle-
xões criticas, produção e difu
são de saberes que movimenta
rão a comunidade académica, as 
escolas públicas e particulares, 
outras instituições de ensino 
superior, profissionais liberais 
e a comunidade em geral. 

Participação 
e inscrições 
o acesso à 66* Reunião Anual 
é aberto ao público em todas 
as atividades, exceto em mi-
nicursos. Quem desejar fazer 
a inscrição para o evento terá 
direito a programação impres
sa, bolsa e crachá; certificado 
on-line de participação ge
ral; matricula on-line em um 
minicurso (vagas limitadas). As 
inscrições para essa modali
dade se encerram no dia 10 de 
julho, com preços variados. 

Para moradores do Acre, a taxa 
de inscrição é fixa, ao preço de 
R$ 25. Essa foi uma iniciativa da 
SBPC para estimular a partici
pação de moradores do Estado 
na 66* Reunião Anual. Nesse 
caso, o inscrito deverá, no cre-
denciamento no campus sede 
da Ufac, levar um comprovante 
de residência ou um documento 
emitido no Estado. Inscreva-se, 
acessando www.sbpcnet.org. 
br/riobranco/bome/acre.pbp. 


