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Venha fazer parte deste evento!
Avinda da 64° Reunião do SBPC poro o Cidade Universitária
(Campus do Boconga), em São Luís, vai transformar o
ambiente académico num local democrático, onde todos os
ateres científicos, políticos, sociais, económicos, culturais, entre
outros, vão poder deliberar sobre os mais diversos assuntos
que ofetom o temo central Ciência, Cultura, Saberes
Tradicionais poro Enfrentar o Pobreza.

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

O que é a SBPC?

Como acontece a SBPC?
A Reunião acontece anualmente em um Esta-

A SBPC é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É uma

do eleito pela comissão nacional. Em 2012, São

entidade civil, sem fins lucrativos, voltada para a defesa do avanço

Luis sediará a 64^ reunião, no período de 22 a 27

científico, tecnológico, educacional e cultural do Brasil. A SBPC discute

de julho, como parte dos 400 anos de fundação

a ciência como produtora de saberes e de tecnologias para ajudar a

da cidade. A SBPC é o maior evento cientifico da

humanidade a se desenvolver e a acabar com as desigualdades do pais.

América Latina e reúne estudantes, pesquisadores, gestores e professores do Brasil e de outros
países para divulgação de suas pesquisas.

Para que serve a SBPC?
Para promover a expansão; o aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Ciência eTecnologia;
a difusão e a popularização da ciência no pais; a
aproximação da prática cientifica ao cotidiano
das pessoas e a difusão dos resultados das pesquisas cientificas empreendidas no Brasil.

64^ Reunião Anual da

SBPC

De que forma acontece a SBPC?
A Reunião acontece por meio de assembleias, conferências, encontros,
mesas-redondas, minicursos, sessóes especiais, simpósios, exposiçóes,
palestras, atividades de ciência, tecnologia e inovação, arte e cultura. São
espaços de debates, reflexóes críticas, criatividade e produção de conhecimento que movimentam toda a comunidade académica.

22 a 27 de Julho

05

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

Quem está organizando
a SBPC?

Un versídade F aderai do Maranhâc - J F M A

A U niversídade ou

e Cresce

com

/novaçê

e rclusão Soe

Então, já é possível juntar o saber
científico ao saber popular, próprio dos
discursos cotidianos?

A Universidade Federal do Maranhão, em parceria com o Ministério da Cultura, o Ministério

Sim, é possível juntar os saberes até porque todo saber cien-

da Educação, a Secretaria de Estado da Ciência,

tifico nasceu um dia do saber popular e o equilíbrio entre esses

Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, a Secre-

dois saberes é fundamental para pensar o futuro da humanida-

taria de Estado da Educação, a Fapema e outros

de; para pensar os grandes problemas sociais e para reduzir as

órgãos parceiros locais que, de algum modo,

desigualdades sociais. A pobreza é um problema politico que

estão vinculados à ciência e à cultura. A UFMA

pode ser resolvido, caso os governos tomem providências para

espera receber um público estimado entre 15 e

aumentar a inclusão social.

20 mil pessoas.

Então, qualquer pessoa pode participar
da SBPC?
Qual o tema escolhido para a 64° Reunião?
o tema é Ciência, Cultura e Saberes Tradicionais para Enfrentara
Pobreza. É um tema que vai exigir dos participantes uma reflexão mais

64^ Reunião Anual da

SBPC

Sim, você pode participar de várias maneiras e e m vários
espaços. Na SBPC Jovem (estudantes do Ensino Médio); na
ExpoT&C (universidades, instituiçóes de pesquisas, agências
de fomento, instituiçóes governamentais e outros expositores

ativa no combate à pobreza. Um diálogo mais equilibrado entre os sabe-

que queiram apresentar novas tecnologias); na SBPC Cien-

res tradicionais que aprendemos todos os dias com os nossos pais e avós,

tifica (pesquisadores profissionais) e na SBPC Cultural. Todos

de geração em geração e os saberes sistemáticos da ciência que exigem

estão convidados para as diversas apresentaçóes com foco

qualificação e prova. Os dois saberes podem encontrar os caminhos para

na expressão regional, que estejam direta ou indiretamente

resolver os impasses da desigualdade social.

envolvidos com a SBPC.

2 2 a 2 7 de Julho
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Como sei se posso participar da SBPC?
Você pode procurar a direção de sua escola, caso você seja aluno, ou o
seu professor orientador, caso você esteja desenvolvendo algum experi-

Onde posso me
inscrever?

mento e queira expor na SBPC, ou ser apenas um visitante interessado em
saber as últimas novidades na área do tema "Ciência, Cultura e Saberes
tradicionais para enfrentar a pobreza". Todos são convidados a participar
do evento, de qualquer Idade, classe social, situação económica, educacio-

A Universidade Federal do

nal ou cultural.

Maranhão já está recebendo
inscrições on-line no site da
SBPC, cujo link http://www.
sbpcnet.org.br/saoluis/home/
está no site da UFMA. Caso

Onde vai acontecer a SBPC?
Na Cidade Universitária (Campus do Bacanga)
da Universidade Federal do Maranhão, localizado na Avenida dos Portugueses, S/N, Bairro
Bacanga. Mais precisamente, a 64^ Reunião vai

você precise de mais informações, entre em contato conosco pelo site www.ufma.br
ou pelo telefone 3 3 0 1 - 9 1 8 0
ou ainda pelo email ascom@
ufma.br.

acontecer nas dependências do Centro Pedagógico Paulo Freire; no Centro de Convençóes e
em outros locais da UFMA.

64^ Reunião Anual da

SBPC

22 a 27 de Julho

09

SB

m

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

Sendo morador de São Luís,
como devo tratar o visitante
que vem para a SBPC?
Da melhor forma possivel, dando a ele/ela
todas as informações necessárias sobre a infraestrutura da cidade (transportes, alimentação,

Universidade Federal do Maranhão - UFMA
A UnivuisKl.Hlo que Cresce cem liiovaçuo e Inclusão

viver a SBPC e compreender como a ciência e a
cultura estão dialogando, por meio dos saberes
tradicionais, para enfrentara pobreza.Você é o
nosso convidado especial!
Deste modo, você pode também participar
como:

atendimento médico de emergência, hospeda-

•

Parceiro

gem) sobre o turismo (história, opções de lazer

•

Colaborador

e entretenimento, principais atrações culturais,

•

Convidado

sociais e ambientais) para que ele/ela se sinta

•

Monitor

•

Expositor

•

Voluntário

•

Instituição

•

Prestador de Serviços

•

Cidadão

como se estivesse em casa e leve de São Luis a
melhor impressão da cidade.
Por isso, gostaríamos de convidar você, sua
família, seus amigos, seus colegas de escola
ou de trabalho, seus parentes ou vizinhos para
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