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A Reunião 
A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
sedia este ano um "mega evento" científico - a 
Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC). Além de possibilitar 
a apresentação de trabalhos desenvolvidos em 
instituições de pesquisa de todo o país, o encontro 
vai permitir o debate e a reflexão de temas 
estratégicos para o país. Todas as atividades, com 
exceção dos minicursos, são abertas e gratuitas. A 
universidade estará de portas abertas para 
receber a comunidade e proporcionar a populari
zação do conhecimento científico e tecnológico. 

^ SBPC Sénior 
É composta de conferências, simpósios, mesas-
redondas, minicursos, encontros e comunicações 
orais. Estão previstos debates sobre a política 
educacional no Brasil; impactos sociais e tecnoló
gicos da implantação da tv digital; gripe aviária; 
importância da inserção internacional da ciência 
brasileira; uso de plantas e conservação; nano-
ciência e nanotecnologia, entre outros temas. a SBPC Cultural] 
Sessões de filmes e apresentações teatrais, da 
Orquestra Sinfónica de Florianópolis, grupos de 
dança folclórica, música guarani, exposição de 
arte e artesanato regional e um pequeno engenho 
de farinha de mandioca compõem a programação 
cultural da Reunião Anual. Lançamento de livros e 
tarde de autógrafos acontecem durante a Feira de 
Livros, que reunirá editoras universitárias e 
livrarias comerciais. 
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^ 14'SBPC Jovem 

Jovens Talentos Transformando 
a Sociedade 

É a versão juvenil da Reunião Anual, direcionada a 
estudantes do ensino fundamental, médio e 
técnico. Este ano o tema é "Jovens talentos 
transformando a sociedade". Com uma progra
mação dinâmica, propõe atividades que agregam 
informações de ciências, cultura e artes. Os 
estudantes poderão participar de várias ativida
des, como minicursos, oficinas, palestras, simpó
sios e da Usina Jovem de Idélas em Ciências. 

IP ExpoT&C 
A exposição de produtos e idéias inovadoras em 
tecnologia é mais uma das atrações. Participam 
empresas públicas e privadas, órgãos governa
mentais, instituições de ensino e pesquisa. A 
programação da ExpoT&C prevê ainda um ciclo de 
palestras, para apresentação de ações bem-
sucedidas na área, como os projetos vencedores 
do Prémio Finep de Inovação Tecnológica. 
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É| Jornada de Iniciação Científica 
Durante a Sessão de Pósteres da 58^ Reunião 
Anual da SBPC 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. 

Circo da Ciência 

Uma das atividades voltadas à popularização do 
conhecimento científico e tecnológico é a tenda 
Circo da Ciência, que terá uma exposição com 20 
experimentos onde a população pode experimen
tar e entender importantes conceitos de física. 
No mesmo espaço haverá uma mostra atividades 
de grupos ligados à Associação Brasileira de 
Centros e Museus de Ciência, como a Usina da 
Ciência (AL); Espaço Ciência Viva (RJ); Estação 
Ciência (SP) e o Parque de Ciência (PA), entre 
outros. 
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