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51= Reunião Anua l da Sociedade Brasi leira para o Progresso da Ciência SBPC 
6= Jornada de inic iação Científ ica, Porto Alegre, na PUCRS. 11 a 16/7/99 

A SBPC é um evento intinerante cujo o objetivo é o de promover o intercâmbio efetivo entre 
professores, estudantes e profissionais de todas as áreas do conhecimento. São seis dias 
de ampia programação para discussão do desenvolvimento da ciência e tecnologia. São 50 
saias paralelas de atividades científicas e mais de 1000 metros quadrados de exposição da 
área de ciência e tecnologia. 
O QUE É A 6= JNIC7É um evento para apresentação de trabalhos de estudantes de 
graduação. Esses trabalhos foram indicados pelas Instituições para reapresentação dos 
melhores trabalhos de bolsistas de iniciação Científica, já apresentados e publicados nos 
Eventos de suas respectivas instituições. 
COMO SÃO APRESENTADOS OS TRABALHOS? Os trabalhos são apresentados, através 
de Sessão de Posters, com apresentações orais no horário das 13h às 14h30min, durante 
os dias 13, 14 e 15 de julho na Área de Exposições do prédio 41 da PUCRS. 
O OUE É AFEiRA DE INiCiAÇÃO CiENTÍFICA? A Feira de iniciação Científica busca 
proporcionar a exposição de trabalhos com inovação tecnológica, cujos resultados venham 
a ser apresentados à comunidade de forma adequada e interativa, facilitando a 
compreensão das atividades de Ciência e Tecnologia. 
Os estudantes irão expor seus trabalhos no período de 12 a 16 de julho, das 9h às 18h, no 
térreo do Prédio 11 Faculdade de Direito-PUCRS. 
ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DA 6= JNiC? A Secretaria estará localizada no 
térreo do Prédio 11- Faculdade de Direito da PUCRS, no período de 12 a 16 de julho, no 
horário das 9h às 18h. 
Na Secretaria, o participante poderá obter as informações sobre a sua forma de participação 
(data, horários, local), informar-se sobre as atividades paralelas (simpósios, conferências, 
cursos) e terá a possibilidade de conhecer o resumo dos trabalhos apresentados por área. 
OUTRAS ATIVIDADES 
Visita dirigida a laboratórios de pesquisa de Universidades, em diferentes áreas. 
Informações e inscrições na Secretaria da 6= JNIC. 
IMPORTANTE: As Inscrições serão limitadas, respeitada a ordem da inscrição. 
PARTICIPE! 
A 6= JNIC na SBPC reúne os melhores t rabalhos de Iniciação Cientí f ica de todas as 
Universidades do País. 
INFORMAÇÕES: Coordenação da 6= JNIC 
Comissão Organizadora 
Marininha Aranha Rocha UFRGS 
Clarissa Lopes Beliarmino PUCRS 
Célio Luiz Rafeili - Divisão de iniciação Científica - UFRGS celio@propesq.ufrgs.br 
Fone: 316 3209 

ATIVIDADES DA SBPC LIGADAS À INICIAÇÃO CIENTIFICA 
"O Programa Insti tucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC e 
sua relação com a formação de cient istas" 

Coordenação: Virgíl io Alvarez Argón - UnB 
Expositores: Isaac Roitman - Universidade de Mogi das Cruzes 

Sérgio Missiaggia - Coordenador do Programa PIBIC-CNPq. 
Data: 14 de ju lho de 1999. 

Horário: 16 às 18 horas Sala: 602 Prédio: 40 


