Boletim informativo deputado SIBÁ MACHADO (PT/AC)
_________________________________________________________________
Março/2014

Deputado Sibá visita stand da Ufac na SBPC de Recife em 2013

Deputado Sibá: o grande articulador da Reunião da
SBPC no Acre!
____________________________________________________________________________________________________________________

O que é a Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência?
Realizada desde 1948, com a participação de representantes de sociedades científicas,
autoridades e gestores do sistema nacional de ciência e tecnologia, a Reunião Anual da SBPC é
um importante fórum para a difusão dos avanços da ciência nas diversas áreas do conhecimento
e um fórum de debates de políticas públicas para a ciência e tecnologia. A 66ª Reunião Anual
ocorrerá de 22 (abertura à noite) a 27 de julho deste ano, no campus da Universidade Federal do
Acre (UFAC), em Rio Branco.

Na Reunião do Acre, o tema será "Ciência e Tecnologia em uma
Amazônia sem Fronteiras".
A cada ano a Reunião Anual da SBPC é realizada em um estado brasileiro, sempre em
universidade pública. O evento reúne milhares de pessoas - cientistas, professores e
estudantes de todos os níveis, profissionais liberais e visitantes.
Quem Pode Participar?
Como em anos anteriores o acesso é livre e gratuito em todas as atividades da reunião,
exceto minicursos.
Como Funciona?
A programação científica é, geralmente, composta por conferências, simpósios, mesas-redondas,
encontros, sessões especiais, minicursos e sessões de pôsteres. Também são realizadas outras
atividades, como a SBPC Jovem (programação voltada para estudantes do ensino básico),
a ExpoT&C (mostra de ciência e tecnologia) e a SBPC Cultural (apresentação de atividades
artísticas regionais e discussões sobre temas relacionados à cultura).

Como é feita a inscrição?
A inscrição é feita na internet, na página da SBPC (www.sbpcnet.org.br)
A inscrição dá direito a:
a)

Programação impressa, bolsa e crachá. Entregue aos inscritos no credenciamento
durante o evento.

b)

Certificado online de participação geral. Será disponibilizado na página da
SBPC, em arquivo PDF, após 72 horas do credenciamento dos inscritos no evento.
Este certificado não terá carga horária.

c)

Matrícula online em minicurso. A partir de junho a lista de minicursos será
disponibilizada, com vagas limitadas. O Certificado online de frequência no
minicurso será emitido para os inscritos matriculados e com frequência
comprovada. Consulte as Normas de Minicurso.

d)

Submeter até dois resumos à análise. Antes de efetuar a inscrição com resumo, os
interessados devem consultar as Normas para envio de resumo.

Algumas novidades da Reunião de Rio Branco:
Dia da Família na Ciência: esta novidade ocorrerá no final de semana. A programação
será divulgada futuramente
SBPC Indígena: Incluiremos em nossa programação científica debates acerca do
universo indígena como “Ciência e Educação Indígena”, “Saúde Indígena”, além da
realização de rituais e apresentações musicais de povos indígenas do Brasil, Bolívia e
Peru.
Sociedades parceiras: Serão reunidas as principais associações científicas dos Estados

Unidos, da China, da Europa e da Índia, além de pesquisadores renomados da América
Latina, para participarem de debates sobre temas de impacto em política científica.
Minicursos: Os inscritos na Reunião poderão se matricular em um minicurso sem a
cobrança de taxa adicional As programações serão divulgadas a partir de junho!
_______________________________________________________________________________________

Participação do Deputado Sibá para a realização
da SBPC no Acre
– da conversa inicial com a presidente Helena Nader em 2011 à defesa da candidatura
de Rio Branco, todo o processo contou com a participação integral do Deputado!

Primeiro encontro com a Prof. Helena Nader ocorreu em 2011, ocasião da formalização do convite para
que o Acre sediasse a Reunião de 2014.

Defesa da candidatura do Acre para sediar a Reunião Anual da SBPC; Deputado Sibá e o então vice-reitor
da Ufac, prof. Pascoal Muniz, fazem a defesa da candidatura de Rio Branco perante o Conselho
Consultivo da SBPC, em 2011.

Prof. Helena Nader visita futuras instalações do evento no campus da Ufac, acompanhada do Deputado e
da vice-reitora da Ufac, Guida Aquino e apresenta o cartaz do evento ao Governador Tião Viana.

Cartaz da 66ª Reunião Anual da SBPC: “Ciência e Tecnologia em uma Amazônia sem Fronteiras”

Concedendo entrevista com a vice-reitora da Ufac, Guida Aquino e a Prof. Helena Nader.

Prof. Helena Nader e Diretoria Executiva da SBPC visitam a Ufac em 2013.
Comitê de trabalho para a organização do evento conta com a participação do deputado Sibá.

O Deputado em audiência, em fevereiro, com os Ministros da Educação, José H. Paim e das Relações
Institucionais, Ideli Salvatti e a Reitoria da Ufac. “Apoio para os projetos da Universidade tendo em vista
a realização da RA/SBPC”.

Com a Reitoria da Ufac e a Diretoria da GOL discutindo o aumento do números de voos para o Acre no
período de realização da RA/SBPC.

Reitor Minoru Kimpara, Vice-Reitora Guida Aquino e Pró-Reitor de Planejamento da Ufac, Alexandre
Hid, discutem aspectos da rodada de audiências em Brasília para tratar de projetos da Universidade.

“Fazer a Reunião Anual da SBPC em 2014 no Acre é uma forma
de projetar nosso Estado no cenário nacional da Ciência,
Tecnologia e Inovação”. (Sibá Machado)

