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O q u e É S B P C 

A S B P C é uma entidade civil, sem fins lucrativos, fundada em 1948 e que está 
voltada para a propagação do desenvolvimento científico e tecnológico do 
Brasil, Organiza e promove reuniões anuais, com participação de 70 
sociedades e associações científicas das diversas áreas do conhecimento. 



PROGRAMAÇÃO CIENTÍFIÇA 
Simpósios, conferências, minicursos, painéis e a 5° Jornada Nacional de 
Iniciação Científica, organizada pela Comissão de Programação Científica e 
pelas Sociedades Científicas convidadas, 
e-mail: 50anos@www.sbpcnet.org.br 



g—NACIONAL 
DE INICIAÇÃO C I E N T Í F I C A 

A criação de programas de iniciação científica nas universidades tem viabilizado 
a participação de jovens em grupos de pesquisa, melhorando a formação 
académico. A Jornada de Iniciação Científica apresentará os trabalhos que, de 
alguma forma, tenham recebido destaque no instituição de origem, que os 
enviará para a Reunião Anual do SBPC. A seleçõo e o envio de inscrições de 
trabalhos à sede da SBPC, em São Paulo, serão efetuados pelos Pró-reitorias ou 
Diretorics de Graduação ou Pesquisa das Instituições, 
e-mail: inscri@www.sbpcnet.org.br 

VIJRIN PACIÊNCIA BRASILEIRA 

Espaço experimento! onde sociedades científicas estarão expondo, durante o 
Reunião Anual, os melhores trabalhos produzidos durante o ano, na sua área 
específica de atuação. Esses trabalhos deverão ter um grande impacto social e 
principalmente potenciai de se transformar em matérias poro divulgação do 
ciência brasileira. 
e-mail: imprensa@www.sbpcnet.org.br 



g 
EXPOCIÊNCIA 

Exposição para divulgação da produção tecnológica das universidades e 
instituições de pesquisa, visando parcerias com o setor produtivo. Coordenada 
por comissão especial local ligada ò Comissão de Programação Científica, 
e-mail: expocien@sbpc98.ufrn.br 
No programação da 6° Expociência, será realizado também o evento Ciência no 
Praia. 
O evento Ciência na Praia pretende fazer uma combinação entre lazer e ciência, 
para aproximar o encontro do SBPC com o sociedade. A idéia é demonstrar um 
ou mais produtos desenvolvidos pelos alunos de graduação do Curso de 
Engenharia Mecânica da UFRN paro a comunidade. Este evento pretende 
demonstrar, por exemplo, que com o conhecimento adquirido, é perfeitamente 
viável se desenvolver pequenos veículos fora-de-estrodo para as atividades de 
lazer, policiamento e entretenimento turístico das praias da região. 

SBPC 
J O V E M 

Destina-se a crianças, jovens e professores da pré-escola ao 2° grou. 
Programação científica e cultural específicas, tais como: oficinas, palestras, 
vídeos e mostras de materiais educocionois. 
e-mail: iovem@sbpc98.ufrn.br 



S B P C 
CULTURAL 

As atividades culturais proporcionarão aos participantes do evento uma 
panorâmica do perfil cultural do Rio Grande do Norte, além de também mostror 
aspectos importantes da cultura regional e brasileira aos académicos e não 
académicos. 
Dentre as atividades, acontecerão eventos musicais, teatrais, de danço, artes 
plásticas e mostras circenses. 
e-mail:CULTURA@www.sbpc98.ufrn.br 

PRÉMIOS 
E CONCURSOS 

•i Três tipos de prémios serão concedidos durante o 50° Reunião Anual da 
SBPC: 

' Prémio "Reunião Anual da SBPC" - Premioção poro o melhor trabalho de pós-
^ graduação; 

Prémio "José Reis de Divulgação Científica" - Criado para homenagear o 
grande divulgador da ciência no Brasil. Premia cientistas, jornalistas e 
instituições que têm contribuído, de maneiro marcante, para o processo de 
divulgação científica; 
Prémio "Concurso Cientistas do Amanhã" - Instituído pelo IBECC/UNESCO, 
destina-se aos estudantes da 6° a 8° séries do 1 ° Grou, e do 1 ° a 3° séries do 
2° Grau. 



^ .JACiONAL 
ÚO L I V R O 
NO RIO GRANDE DO NORTE 

Uma feira com a participação de 120 expositores, expondo obras das mais 
diversas áreas científicas, além de obras literários, lançamentos editoriais, besí 
sellers e demais produtos editoriais. 
A feira acontecerá concomitantemente ò Reunião Anual da SBPC, envolvendo a 
participação académica, científica e de visitantes. 



Fundada em 1 958, o Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, é 
composta por 4 campi, sendo 2 no interior do Estado e 2 em Natal, e dispõe de 4 
hospitais, uma biblioteca com 186 mil livros, 7 centros académicos e 54 
departamentos. Oferece em torno de 3 mil vogas anuais no vestibular, 
distribuídas pelos seus 46 cursos de graduação. Conta com cerco de 15 mil 
alunos em graduação, 1.570 professores e 3.700 funcionários. Oferece 
também, anualmente, 700 vagas em cursos de especialização e 35 vagos para 
cursos de residência médica, totalizando atuolmente 80 residentes. Estão 
matriculados no momento, nos seus 22 cursos de mestrado, 3 de doutorado e 
29 de especialização, aproximadamente 1.100 alunos. Além disso, o UFRN 
conta com uma boa corgo de atividades de extensão, tendo realizado em 1 996, 
168 cursos e 252 projetos de extensão. Aproximadamente 15% dos docentes 
da UFRN são doutores, 35% são mestres e 25% possuem especialização. 
Desenvolve ainda 410 projetos de pesquisa e tem 70 bases de pesquisa em 
diversas áreas do conhecimento científico. 



INFORMAÇÕES: 
SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O 

PROGRESSO DA CIÊNCIA 
(011) 259-2766 

e-mail: inscn@www.sbpcnet.org.br 

INFORMAÇÕES LOCAIS: 
(084) 215-3622 

e-mail: sbpcrn@sbpc98.ufrn.br 


