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Circular SBPC nQ   1/37a.  R.A.

Sá~o   Paulo,  janeiro   de   1985.

Prezado Sócio

Temos  a  satisfação  de  comunicar que a Sociedade Brasileira para o  Progresso fará realizar sua 37a.  Reunião Anual  em  Belo
Horizonte na  Universidade  Federal de Minas Gerais,  no  peri'odo de  10 a  17 de julho de  1985.

Com  esta  comunicaça~o, anexamos  um  exemplar da  FICHA  DE  INSCRIÇÃO  e  duas vias do  FORMULÁRIO  PARA  RE-
PRODUÇÃO   DE  RESUMO  DE  TF}ABALHO, além das  informações abaixo.  Outras  vias de  formulários  poderão  ser obtidas
na Secretaria Geral ou  nas Secretarias  Fiegionais da SBPC nos diversos Estados.

Esperamos com  muito  interesse seu comparecimento e participaça~o  na 37a.  F]eunião Anual, subscrevemo-nos

Atenciosamente
Ademar  Freire-Maia

Secretário Geral

Quanto  à  lNSCRIÇÃ0

Para   inscrever-se  na  próxima  F3eunião  Anual,  basta  preencher  as
quatro   partes   da   Ficha  de   lnscriçã'o  e  enviá-las,  acompanhadas  da
Taxa  de   lnscriçâ'o,  diretamente  à  Secretaria  Geral  da  SBPC.  As  ins-
crições   com  taxa  reduzida  serão  recebidas  até  o  dia   17  de  junho;
isso  quando  o   interessado   nã.o  estiver  apresentando  trabalho;  após
essa data serâ.o aceitas somente no  local  da  F}eunião.

As  duas  partes  inferiores  da   Ficha  serão  devolvidas  com  um  ca-
rimbo  de  recebimento;    uma  das  partes  como  recibo  da  inscriça~o  e
do   pagaménto  da  taxa  e  a  outra,  como  comprovante  para  retirar
um   exemplar  do   Programa   e  dos   Resumos   na   Secretaria  da   37a.
F3 eu n iâ.o  A n ua l .

De  acordo  com  o  F]egulamento  da  F]eunião, cada  /.nscr/.Çõo pGr-
mite  a  apresentação  de,  no  máximo, dois trabalhos.  Para trEibaJhos
adicionais será cobrada nova taxa de  inscriça~o.

SESSÃO DE COMUNICAÇÃO COORDENADA

Essa  atividade  -  organizada  por  um  coordenador,  sociedade  ou
instituiçã.o  cienti'fica  -destina-se  a  promover a  discussão de quatro
trabalhos de pesquisa  relacionados a  um  mesmo tema e realizados em
instituiçõesdiferentes.

Cada  trabalho  poderá  dispor  de,  no  máximo,15 minutos para ser
apresentado   reservando-se,   pelo   menos,  5  minutos  para  discussa~o.
Dado  o  peri'odo  de duas  horas  de duraçâ.o  previsto  para uma Sessâ.o
de  Comunicações  Coordenada,  poderá  haver tempo  para uma discus-
sá.o final  mais ampla do tema.

A  inscriçã.o  de trabalhos  com Sessão de Comunicações Coordena-
da  deverá  ser  feita  pelo  coordenador que  enviará,  à  Secretaria Geral
da   SBPC,  o  conjunto  dos  F]esumos  dos  trabalhos  para  publicação
acompanhados  de  taxa  de  inscriçâ.o  dos  seus autores  e  da  informa-
ça~o  sobre  o  ti'tulo  e  tema  a  ser  discutido  na  Sessá'o.  (Horário:  das
8:30 às  10: 30  horas).

SESSÃO  DE  COMUNICAÇÃO ORAL

Consiste  na  exposiçâ.o de cartazes  ilustrativos de trabalhos de pes-
quisa  mostrados simultaneamente ao  público  nas paredes de uma sala
emsg:c6asl.a:t::::a!::edmeveexàeorrr:::sm;da:n:::Fppeariroeóodàece,rô:3doeà's

12:00  do  dia  e  local   previsto   para  sua  apresentação  e  permanecer
junto  aos  mesmos  para  responder a  questões  da  audiência. 0 tempo
disponi`vel    para   discussâ.o   é   dessa   forma,   a   duraça~o   completa   da
Sessão.

0  participante  deve  levar  o  material  necessário  para a fixaça~o dos
painéis.   0   trabalho   de   montagem   fica  facilitado  se  utilizada  uma
cartolina  (75 cm de altura X  100 cm de  largura).

SESSÃO  DE  PAINÉIS

0  autor  disporá  de  10  minutos  para  apresentar  seu trabalho e de
5  minutos para  responder a  perguntas e díscuti-los com os participan-
tes.  A  duraçâ'o  prevista  para  essa  Sessá.o,  é  de duas horas. Sessões de
Comunicaçã.o  Oral  serâ.o  organizadas  sempre que o  número de traba-
lhos  inscritos  na  área  justificarem  a  programaça~o  de atividade  dessa
natureza.  (Horário: das  10:30 às  12: 30  horas).

Quanto à AmESENTAÇÃO D0  RESUMO

Somente os Resumos recebidos até o dia  13 de março de
1985 sera~o publicados e constarâ.o do  Pro.grama da

37a.  Reuniâ.o  Anual.

A  impressà.o  do  livro  de  Resumos será  feita,  a  partir  da  reprodu-
ça~o   fotográfica  do   original   apresentado.   Por  isso,  ao  preencher  o
Formulário,  observe  rigorosamente  as  seguintes  instruções  além  do
modelo no verso:

1.   0   F3ESUMO   deverá   ser   apresentado   no   formulário   em   DUAS
VIAS:     original  e  cópia  (somente a  cópia  poderá  ser  em  xerox).
Caso  necessite  mais  formulários,  solicite à  Secretaria  Geral  ou ao
Secretário  Regional  da SBPC em seu  Estado.

2.   lnforme  se  o  trabalho  será  apresentado.  Caso  afirmativo  informe
se deverá  ser  programado  em  uma  Sessa~o  de  Comunicaça~o Coor-
denada,   Sessâ.o   de   Painéis  ou  em  uma  Sessâ.o  de  Comunicaça~o
Oral.

3.   Organize o  resumo  incluindo:
a.  Uma breve descriça~o do  problema estudado
b. Uma descriça~o de material e métodos
c.  Um   sumário   dos   resultados,   com   pormenores   necessários  à

apresentaça~o das conclusões.
d.  Uma  enumeraçã'o das conclusões.  Não é suficiente afirmar:  ''Os

resultadossera~odiscutidos".

4.   Escreva  o  ti'tulo  em   LETRAS  MAI ÚSCULAS.  A seguir  o  nome
completo  do  autor  (ou autores) , grifado,  indicando após cada  no-
me,  a   lnstituiça~o   (por  extenso,   o   nome  do   Departamento  ou
lnstituto ou Centro e o  nome da  Universidade).

5.   Datilografe   o   Resumo  em  espaços  simples,  sem   margens  e  sem
exceder  o  retângulo demarcado  no formulário.  Use de  preferência
máquina  elétrica  e  tipo   `'Elite"  ou  semelhante.  Certifique-se  de
que a fita da máquina está em bom estado.

6.   NÃO   APAGUE.   Correções  devem   ser  datilografadas  à  parte,  e
coladas  sobre o  erro.  0  F]esumo  será  fotografado  e  aparecerá  no
livro de  Resumos exatamente como for apresentado.

7.   No  final  do  F]esumo  indique,  quando  for o caso, o  nome da enti-
dade que subvencionou o trabalho.

8.   Preencha  os  dois  Comprovantes  de  F}ecebimento  de   Resumo  â
máquina.   lndique  a  letra  e o  número da Seção  na qual  o trabalho
deverá  constar  no  Programa  de  conformidade com a classificaçâ.o
de Seções apresentada-no verso desta  circular.

9.   Envie  o   formulário,  acompanhado   da   FICHA  e  da  TAXA  DE
INSCF]lçÃO  do  autor  ou  de  um  dos  autores,  à  Secretaria  Geral
da  SBPC,  observando  que  cada  inscrição  permite  .a  apresentaça~o
de,  no  máximo,  dois  trabalhos.  Para  trabalhos  adicionais será co-
brada  nova taxa de  inscrição.
Secretaria Geral da SBPC
Av.   Pedroso  de  Moraes,   1512  -05420  -São  Paulo,  SP  ou
Caixa Postal  11008 -05499  -São  Paulo, SP.

10. Ao  remeter  o  formulário,  NÃO   DOBF]E  a  não  ser  na  linha  pico-
tada.

11. Será  fornecido  um  atestado  de  apresentaça~o  do  trabalho,  pelo
Presidente da  Sessão,  ao  autor  que  fizer a exposiçâ.o do trabalho
na Sessâ.o  para o qual for programado.



LETRAS E  NÚMEF]OS QUE  INDICMi AS SECÕES DO PROGRAMA DA 37a.  REUNIÃO ANLmL

A -CI ENCIAS APLICADAS
A.1  Agronomia e Zootecnia
A.2 Arquitetura e Urbanismo
A.3  Desenho  lndustrial
A.4  Enfermagem
A.5  Engenharia e Tecnologia

A.5.1   Engenharia  Civil
A.5.2  Engenharia  Elétrica
A.5.3  Engenharia  Mecânica
A.5.4  Engenharia Qui`mica

A.5.4.1  Engenharia e Tecnologia de
Alimentos

A.5.5  Engenharia de Minôs e Metalurgia
A.5.6 Engenharia de Produção e Sistemas

A.6 Medicina
A.7 0dontologia
A.8 Computaçâo e Simulaçá.o

A.8.1  Automática
A.9 Telecomunicações
A. Saúde Coletiva

CIAS  DO  HOMEM
Artes e Comunicações
Arqueologia e Antropologia
Demografia
Direito

8.5  Economia e Administraça~o
8.6 Educaçâ.o
8.7  Filosofia
8.8 História
8.9  Lingui'stica e Semiótica
8.10  Letras e Literatura

Ê::2Ssf,jt?L¥ia

8.13 Documentaçáo e  lnformaçâ.o Cienti'fica

c-gi'Ê4NEi,sÁgriÂTFÉl##cdÂsciência
C.1  Matemática

D_8:2ÊEàt:À''StàcÂMATÉF"
D.1   Fi'sica

D.1.1   Fi'sica  Aplicada
D.1.2  F-i'sica  Atômica  Molecular
D.1.3  Fi'sica  Matemática
D.1.4  Fi'sica da Matéria  Condensada
D.1.5  F i'sica  Nuclear
D.1.6  F i'sica das  Parti'culas  Elementares e

Teoria Quântica de Campos
D.1.7  F i'sica de  Plasmas
D.1.8 Astrof i'sica e Cosmologia
D.1.9  Ensino de  Fi'sica
D.1.10  lnstrumentação
D.1.11  Teoria Clássica de Campos e

F(elatividade
D.1.12 0utros Campos da  Fi'sica
D.1.13  Fi'sica  Médica

D.2 Qui'mica
D.2.1  Qui'mica Anali'tica
D.2.2 Qui'mica  lnorgânica
D.2.3 Qui'mica Orgânica
D .2 .4  F i's i co-Q u i'm i ca
D.2.5 Qui'mica de Produtos Naturais
D.2.6 Ensino de Qui'mica
D.2.7 Qui'mica Aplicada
D.2.8 Qui'mica Ambicmtal

82:%nátur,,umTàntTaei:i£u,'mica

E  -CIÉNCIAS  DO  MEIO  AMBIENTE
E.1   Ecologia

F-âi2É%|,UÁçsàoDÂmTEiÊnRtaÀEDouN|VERSo
F.1  Astronomia
F.2 Geof i'sica
F.3 Geologia
F.4 Geograf ia

G-:;ãEí:iÀ:sàog:roÂ?:ê,DA
G.1   Biologia

G.1.1   Biologia  Molecular
G.1.2  Citologia, Histologia e  Embriologia
G.1.3  Microbiologia
G.1.4  lmunologia
G.1.5  Fisiologia
G.1.6 Genética e Evoluçáo
G.1.7  Farmacologia e Terapêutica

Experimental
G.1.8  Metabologia e Nutriçáo
G.1.9  Parasitologia
G .1.10  Botân ica

8:]:Í2ZPoo##jca
G . 1 . 1 3 8 i o f i's i ca

G.2 Psicologia
G.2.1  Análise do comportamento

G.3 Psicanálise
G.4 Psicobiologia

MODELO
EHITos  m  IRmDIAÇÃo  DAs  cÉ117IAs  Gm4ImTlvAs  DE  EMBFEÕES  DE

TRA-VIOIHA  DE  254  m.  Clotilde  Souza
Sciara  ocellaris  PEI.A UL-

Coqueiro de oliveira e André iuis  Paranhos  Perondini    (Departa-
mento de Biologia,  Instituto de da Uhiversidade de Sao  Paulo)
Nos  embriões  dos  sciarídeos  ocorre a  elirinação de  cromossomos  X de origem paternà,  cDm  un necanism

:=\aquaed=tÊ=r=ã:on:oe:=oráfa=ià-¥à¥áíe:àâsi::Ê3)à):==s=odo=?b=%st=e=i:r=e::e=uiÊ
tes  citoplasmáticos  localizados  no periplasma do ovo.    Evidências  circunstanciais  da existência des-
ses  fatores  citcplasmátioos  foram cbtidas  an S.
1980;  ].  Exp.  Zool.,1984,  in press)  utilizanab

cx=ellaris por  Dbri  e  Perondini   (Genetics,   94:  663,
a]mo marcador do  crorrossomo  X  a mutação  recessiva

pia".    Néste  trah]ho visando interferir  nos  processos  de eliminação crorrossômica, suÉmeteiTos enbriõé=ã
desenvolvirrento,  ã ação da  radiação últra-violeta.    Utilizamos  eiTbriões
de  eliminação  do  cromossomD  X pudessem  ser observados.    os  erTbriões  fo-

de  S.  ocellaris  an início de
heterozigotos nos  quais  erros
ram alinhados  lado  a  lado  em pequenos  blooos  de  agar  de rrodo que  apenas  o po]o  posterior  ficasse ex-
posto  à  radiação  UV de  254  rm` de  conprimento  de  onda;  os  eiTbriões  foram iTmtidos  ã  ima  tfmperatura
oonstante  de  220C  e una única  dose  de  UV  (250  Jm-2)   foi  utilizada.    Pudemos  verificar que  a taxa  de~,

=ààüÊr¥s¥do¥âeããeí#¥à:à:ds==:::=rieri=T=t==to:n=:e=:tDT=LT+:=a::¥íaad=ertmamT:dad¥e¥e±E=
nação  do  cromossomo  X e,  também,  uma qieda  na  fertilidade dos  machos  oriundos  de  errbriões  tratados.
os  nossos  resultados  sugerem que,  à seme]hança do que  ocorre an  Dmsophila  (Graziosi  e  Dürzari,  Wilh.
Roux's Arch.,179:  291-300,1976)  taibêm em Sciara,  letalidade e  esterilidade  são  alvos  distintos:FE:-

radiação  tJV.   (FAPESP)


