
ESTRUTURA 
DA MOSTRA 

A mostra ocorrerá em estandes individuais situados no 
andar térreo do Centro de Tecnologia da Universidade 
Federal de Pernambuco, variando de 6 a 12 m2 de área. 

Cada estande inclui uma montagem básica que consta 
de um piso em madeira revestido em carpete, paredes 
em painéis formicalizados, iluminação com 1 spot-light 
para cada 4 m2, 2, sendo uma para computador. 
(Chama-se a atenção dos expositores para a voltagem 
de 220 volts/60 Herz em Pernambuco!) 

Os expositores poderão fazer uso dessa infraestrutura 
com painéis, vídeos, micro-computadores e 
demonstrações compatíveis com q espaço por eles 
reservado. 

Haverá, por oportunidade da mostra, um conjunto de 
atividades correlatas, tais como simpósios, cursos, 
workshops com temas relacionados aos interesses dos 
expositores. Esses eventos farão parte da programação 
geral da 45* REUNIÃO ANUAL da SBPC. 
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A SBPC promove a cada ano uma reunião de cientistas 
brasileiros e estrangeiros de todas as áreas do 
conhecimento com o objetivo de debater os mais 
variados temas da atualidade científica e tecnológica. A 
REUNIÃO ANUAL conta com uma vasta 
programação científica e cultural formulada e 
desenvolvida sob a responsabilidade da própria SBPC e 
a participação de mais de 50 Sociedades Científicas 
com workshops, simpósios, mesas-redondas, 
conferências, cursos, debates, comunicações orais, 
painéis, sessões de vídeos e atividades culturais. 

Juntamente com a REUNIÃO A N U A L ocorrerá, no 
Recife, a F E I R A D E CIÊNCIAS, uma mostra de 
trabalhos na área de Ciências realizada com a 
participação de alunos dos Primeiro e Segundo Graus. 

Neste ano, a grande novidade da REUNIÃO A N U A L 
será a I EXPOCIÊNCIA, uma mostra totalmente 
integrada às atividades tradicionais da REUNIÃO 
A N U A L que, seguramente, contribuirá para tornar a 
Ciência mais visível e alimentará as discussões sobre o 
tema geral: Ciência e Qualidade de Vida. 

Apoio: 
F A C E P E • CNPq • FINEP • MCT 
Governo do Estado de Pernambuco 
S E B R A E • FUNDAJ • SUDENE 
U F P E - F I E P E 



APRESENTAÇÃO 

A I EXPOCIÊNCIA será uma mostra representativa 
dos segmentos científico, tecnológico e empresarial 
brasileiros engajados na criação de soluções 
tecnológicas e na aplicação do conhecimento para a 
melhoria da qualidade de vida. Um espaço privilegiado 
em que Universidades e Centros de Pesquisa 
mostrarão suas contribuições ao desenvolvimento 
cientifico e tecnológico do Pais através da pesquisa e 
prestação de serviços com a apresentação de exemplos 
de geração de novas empresas e de aplicação da ciência 
na solução de questões tecnológicas. Será o momento 
de o setor produtivo demonstrar suas iniciativas na 
busca da competitividade mediante a incorporação de 
inovações tecnológicas e de envolvimento com 
atividades de pesquisa e desenvolvimento. 

Demonstrar processos e mecanismos de integração 
entre aqueles que o produzem e aqueles que fazem uso 
do conhecimento cientifico constituirá o objetivo maior 
da mostra, destacando-se as possíveis contribuições da 
Ciência ao desenvolvimento do País. 

O evento acontece como uma inovação a ser 
incorporada à programação da REUNIÃO ANUAL da 
SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência) que, tradicionalmente, congrega cerca de 5 a 
6 mil participantes entre pesquisadores, estudantes e 
técnicos atuantes em todas as áreas da Ciência. Com 
esta iniciativa a SBPC amplia a visibilidade da 
atividade científica e tecnológica diante da sociedade, 
demonstrando seu possível e efetivo envolvimento no 
tratamento de problemas económicos, sociais e 
tecnológicos. 

P E R F I L DOS 
PARTICIPANTES 

INSTRUÇÕES PARA 
PARTICIPAÇÃO 

Universidades e Instituições de Pesquisa, 
especialmente através de projetos de 
desenvolvimento tecnológico integrados às 
empresas. 

Empresas de bases tecnológicas sediadas em 
incubadoras ou oriundas de Universidades ou 
Centros de Pesquisa. 

Empresas com centros ou departamentos de 
pesquisa e desenvolvimento. 

Empresas com programas/projetos de 
desenvolvimento tecnológico integrados a 
Universidades e Centros de Pesquisa. 

Entidades de prestação de serviços na área de 
tecnologia industrial. 

Entidades de fomento ao desenvolvimento 
cientifico e tecnológico. 

OProcedimentos para Inscrição 
Os interessados devem encaminhar à secretaria 

executiva da I EXPOCIÊNCIA o formulário de 
inscrição preenchido e acompanhado de cheque 
nominal à SBPC no valor de U$ 50.00 (dólares 
comerciais) e uma proposta com a descrição da 
Instituição/Entidade e do material a ser exposto. 

O Prazo de Inscrição 
A inscrição pode ser feita até Q diá 10 de itíaio. 

®Seleção 
Com base nas propostas se dará a seleção dos 

expositores que serão contactados até o dia 25 de maio 
e instruídos quanto ao procedimento para a reserva de 
espaço no local de exposição. 

OCustos de Participação 
Será cobrada de cada expositor selecionado uma 

taxa de ocupação dos estandes no valor de U$ 50.00 
por m2, ficando a critério da comissão organizadora a 
concessão de descontos. As despesas com telefone, 
transporte etc. serão de responsabilidade dos 
expositores. 

Entidades envolvidas em atividades relevantes cm 
termos de aplicação e promoção da Ciência e 
Tecnologia para a solução de problemas | 
económicos e sociais. 

OComissão Organizadora 
Lúcia Melo • Coordenadora Executiva 
Adriano B . Dias • Abraham B . Sicsú 
Telmo Araújo 

0 Informações 
Secretaria Executiva da I EXPOCIÊNCIA 
Fundação Joaquim Nabuco 
Instituto de Tropicologia 
Av. 17 de Agosto 2687, Casa Forte 
52061 - Recife - P E 
3 (081)441.55.00 fax (081)441.56.26 


