
Objetivos da SBPC 

• Apoiar e estimular o trabalho científico e tecnológico. 

Articular a ciência com indústria, agricultura, 
medicina, economia etc. 

• Facilitar a cooperação entre cientistas e educadores. 

• Aumentar a compreensão do público em relação à 
Ciência. 

• Zelar pela ética entre os cientistas. 

• Defender o reconhecimento do trabalho científico e 
tecnológico. 

Ações 

• Reuniões Anuais e Regionais - interdisciplinares -
dedicadas a promover a educação e a divulgação 
científica. 

• Reuniões Internacionais - temát icas e 
interdisciplinares - promovem a cooperação em ciência e 
tecnologia e a divulgação científica na América do Sul e em 
outros países. 

• Conferências de divulgação científica, simpósios 
especializados e grupos de trabalho sobre temas da 
atualidade, da ciência e tecnologia, do meio ambiente e 
educação, reunindo matemáticos, astrónomos, físicos, 
geólogos, químicos, biólogos, agrónomos, filósofos, 
geógrafos, historiadores, antropólogos, cientistas sociais, 
entre outros. 

• Teleconferências 
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Fazem parte da SBPC cientistas, t é c n i c o s , 
profissionais, amigos da ciência, estudantes e pessoas 
dos mais diversos interesses que acreditam na 
importância da ciência, da tecnologia e da educação. 

Uma Sociedade com Princípios* 

Fundação e crescimento da SBPC 

"Em maio de 1948 um grupo de cientistas e de amigos 
da ciência decidiu fundar, no Brasil, uma Sociedade para 
o Progresso da Ciência nos moldes das que já existem 
em outros países. 
A Ata de Fundação já contava com 265 sócios e desde 
então o número tem crescido ininterruptamente... 
Fazem parte da SBPC cientistas, técnicos, profissionais, 
amigos da ciência, estudantes, pessoas dos mais 
diversos interesses, mas que acreditam na importância 
da ciência, residentes nas grandes cidades ou em 
centros menores... 
A SBPC, como suas congéneres, a Americana, a 
Argentina, a Britânica, a Francesa não é uma 
agremiação de técnicos e cientistas. Nenhuma 
qualificação técnica é exigida para a admissão como 
sócio, mas tão somente o desejo de contribuir de algum 
modo para o Progresso da Ciência no País... 
A direção da Sociedade, formada pela Diretoria e pelo 
Conselho, embora não precise estar obrigatoriamente 
em mãos de cientistas, no momento conta com grande 
maioria de cientistas brasileiros em plena atividade, 
distribuídos por vários Estados da Federação..." 

* Trechos extraídos da Publicação n" 3 da SBPC, de 1951 : "SBPC -
Fundação, evolução e atividades", reproduzidos nos Cadernos SBPC 
n° 7, 2004. 

59^ Reunião Anual 
Amazónia: Desafio Macionai 

A 59'' Reunião da SBPC, organizada em conjunto 
com a Universidade Federal do Pará (UFPA), terá 
como tema "Amazónia: Desafio Nacional". 

O objetivo é trazer ao debate a necessidade de 
colocar a Amazónia no centro da questão política 
nacional, atraindo recursos humanos e ampliando a 
presença de empresas inovadoras, comprometidas 
com o desenvolvimento sustentável da região. 

Para melhor alcançar esses objetivos, a Reunião 
Anual traz além de conferências, simpósios, mini-
cursos e mesas-redondas, encontros abertos 
destinados a elaborar documentos que nortearão 
as políticas e as açóes da SBPC durante o ano e 
grupos de trabalho sobre temas interdisciplinares. 

Pelo segundo ano consecutivo, a Exposição de 
Tecnologia, Ciência e Inovação (EXPOT&C) 
apresentará as experiências bem sucedidas de 
parcerias entre as universidades e as empresas 
brasileiras. Paralelamente à exposição, haverá uma 
programação técnica com mesas-redondas e 
encontros abertos. 

Além da questão da Amazónia, os temas sociais, 
económicos, políticos e tecnológicos que afetam o 
país como um todo, também terão espaço na 
reunião. 

O debate está aberto. Que todos sejam bem-
vindos. 

Principais atividades 

A 59^ Reunião Anual contará com a SBPC Sénior, 
14" Jornada de IC, 15" SBPC jovem, 15^ ExpoT&C, 
além dos Prémios concedidos todos os anos pelo 
CNPq, como, por exemplo, o Prémio jovem 
Cientista. 

SBPC Sénior 

A Programação Científica Sénior é composta de 
Conferências, Simpósios, Mesas-Redondas, Workshops, 
Mini-cursos, Assembléias, Encontros e Sessões de 
Pósteres. 

14" jornada de Iniciação Científica 

Durante a Sessão de Pósteres também serão 
apresentados os trabalhos de Iniciação Científica 
selecionados por diversas Instituições Brasileiras de 
Ensino Superior. O objetivo da Jornada é permitir uma 
Integração dos jovens cientistas de todo o Brasil durante o 
evento. 

15» SBPC jovem 

Nesta atividade, alunos e professores do ensino básico e 
técnico, e a sociedade em geral, estarão integrados à 
reflexão e à prática da ciência, através de oficinas, 
palestras, exposições e outras atividades. 

l5^ExpoT&C 

Mostra de Ciência e Tecnologia (C&T) para o público em 
geral, que reúne expositores de projetos e realizações em 
C&T de empresas, universidades, institutos de pesquisa, 
agências de fomento e secretarias de governo. 


