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C A T E G O R I A S , PRAZOS 
E TAXAS DE INSCRIÇÃO 

Confira os valores (em R$) para cada categoria e a 
promoção para quem se tornar novo associado da SBPC. 

Não perca os descontos oferecidos, que variam conforme o 
prazo da inscrição. 
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Categoria 1: Estudante de Educação Superior e/ou 
Professor de Educação Básica ou Técnica 

e/ou 
Sócio da SBPC que também é sócio de 
Sociedade Associada. 

Categoria 2: Professor de Educação Superior e/ou 
profissionais diversos: Pesquisador, 
Profissional da indústria e outros. 

Atenção: 
Se a categoria for Estudante de Educação Superior e/ou 
Professor de Educação Básica ou Técnica, no 
credenciamento, durante o evento, o comprovante deverá 
ser apresentado. 

S B P C - U F R N - Comissão Execut iva Local 
Campus Universitário - B R 101 - Lagoa Nova 

Prédio do Relógio do Sol - próximo ao Centro de Convivência 
Natal - RN 

Telefax: (84) 3342 2471 
Caixa Postal: 1645 

http://www.sbpcnet.org.br/natal 
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62" REUNIÃO ANUAL DA SBPC 

Quando realizamos a 50" Reunião da SBPC em 
Natal, no ano de 1998, muitos se surpreenderam com a 
ousadia de, sendo uma universidade ainda modesta, 
promovermos um encontro de tamanha envergadura. 

Tínhamos, então, a certeza de que, no esforço de 
valorizar a ciência e a tecnologia, haveríamos de fazer 
circular no interior da instituição, a ideia de que tal 
encontro contrihuiria para estimular as suas ações 
académicas com repercussões futuras importantes. 

Agora, com a realização da 62" Reunião Anual da 
SBPC, a UFRN, em novo patamar de reconhecimento 
como universidade de destaque no ensino, na pesquisa e na 
extensão promoverá, outra vez em Natal, a integração de 
um grupo notável de cientistas e estudiosos de temáticas 
diversas com professores, alunos de diferentes níveis de 
ensino e comunidade em gerai. 

E é com renovada alegria que os acolheremos, 
vindos dos mais longínquos recantos do país, com a mesma 
ideia de discutir um tema rigorosamente vital para o Brasil 
e para o mundo: "'Ciências do mar: herança para o futuro". 

Como da vez anterior, estamos seguros de que 
grandes conquistas resultarão desse encontro. 

APRESENTAÇÃO 

A SBPC - Sociedade Brasileira para o FYogresso 
da Ciência realiza a maior reunião científica do hemisfério 
sul, que ocorre sempre no mês de julho, há 61 anos, 
ininterruptamente. 

Em Natal, a 62" Reunião Anual será no Campus da 
UFRN, no período de 25 a 30 de julho de 2010, com o 
tema: Ciências do Mar: herança para o futuro. 

A Reunião Anual tem como objetivo reunir 
cientistas, estudantes, professores universitários, 
professores da rede de ensino médio e fundamentai, 
profissionais diversos e cidadãos em gerai, interessados em 
discutir ou simplesmente conhecer os resultados mais 
recentes da pesquisa científica. E o momento de expor 
trabaifios e apresentar comunicações, divulgar suas ideias e 
pontos de vista, debater as políticas de ciência e tecnologia 
e proposições de metas estratégicas para o progresso da 
ciência no Brasil. 

A SBPC terá, dentro da sua programação, os 
seguintes tipos de eventos: 

1) Programação Científica Sénior - simpósios, mesas-
redondas, conferências, minicursos, encontros, assembleias 
e sessões especiais e comunicações científicas em sessões 
de pósteres. 
2) SBPC Jovem - programação destinada a trazer os 
adolescentes para um contato dinâmico com os cientistas, a 
ciência e a prática científica, consistindo de exposições, 
conferências, oficinas, vídeos e filmes. 
3) ExpoT«&C - mostra que reúne expositores de projetos e 
realizações em ciência e tecnologia de empresas, 
universidades, institutos de pesquisa, agências de fomento e 
secretarias de governo. 
4) SBPC Cultural - apresentação de atividades culturais 
com destaque para as expressões de valores artísticos locais 
e regionais. 
5) Outros - exposições institucionais, feiras de livro e 
outras modalidades de exposição. 

JOSÉ IVONILDO DO RÊGO 
Reitor 

O QUE É A SBPC? 

Fundada há mais de 60 anos, em 1948, a SBPC é 
uma entidade civil, sem fins lucrativos nem cor poiítico-
partidária. Reúne representantes de todas as áreas da 
ciência para a defesa do avanço tecnológico e do 
desenvolvimento educacional e cultural do Brasil. 

Com sede nacional em São Paulo, a SBPC está 
presente em todos os estados brasileiros através das 
Secretarias Regionais, que promovem encontros e 
atividades de difusão científica por todo o país. Algumas 
dessas Secretarias promovem conferências de divulgação 
cientifica destinadas ao grande público, geralmente em 
locais e horários de fácil acesso. 

A SBPC mantém vários projetos nacionais de 
publicação: "Ciência e Cultura" - revista científica temática 
dirigida ao público Sénior; "Ciência Hoje" e "Ciência Hoje 
das Crianças" - revistas destinadas à divulgação científica; 
"Ciência Hoje na Escola" - destinada a alunos do ensino 
fundamentai; e o "Jornal da Ciência", editado 
quinzenalmente e que vem contando boa parte das lutas dos 
pesquisadores e das sociedades científicas em defesa do 
nosso desenvolvimento científico e tecnológico. 

Na área eietrônica, a SBPC divulga diariamente 
por e-maii, a quem solicitar, o "Jornal da Ciência e-maii" e 
mensalmente a revista "ComCiência", realizada juntamente 
com o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo -
LABJOR. No site da SBPC são divulgados iinks para as 
revistas "Ciência Hoje On-iine", com artigos seiecionados 
e publicados on-iine, e "Ciência e Cultura", com a 
publicação integrai das edições dos últimos números. O site 
também conta com outras publicações eietrônicas, 
incluindo os Anais/Resumos das últimas Reuniões Anuais, 
vídeos de conferências e outras edições. 

Com relação a eventos, a SBPC organiza dois 
tipos de reuniões: a Reunião Anual, sempre no mês de 
julho em diferentes pontos do país e em gerai nas capitais, 
e as Reuniões Regionais, em cidades de pequeno e médio 
porte, com temática mais específica e em diferentes 
períodos do ano. 
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