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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

CHAMADA INTERNA N° 01/2022 - 75ª REUNIÃO ANUAL DA SBPC: COMISSÕES E SUBCOMISSÕES

 

A Comissão Executiva Local da 75ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência (SBPC), no uso de suas atribuições realiza
chamada interna para seleção de estudantes, servidores docentes e técnicos
administrativos, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), para atuação na
organização da 75ª Reunião Anual da SBPC, 2022-2023. 

 

 

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), por meio da Comissão Executiva Local da 75ª Reunião Anual da SBPC, torna público a presente
Chamada Interna para a seleção de estudantes, servidores docentes e técnicos administrativos, vinculados à UFPR, interessados(as) em participar das comissões e
subcomissões de organização da 75ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que será realizada de 23 a 29 de julho de 2023,
nos campi Centro Politécnico e Jardim Botânico da UFPR e no Teatro da Reitoria, assim como em outros pontos da cidade de Curitiba-PR. 

 

1. APRESENTAÇÃO DO EVENTO

 

1.1 O QUE É A SBPC

 

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) é uma associação civil, sem fins lucrativos, laica e sem caráter político-partidário, voltada para a defesa
do avanço científico e tecnológico, e do desenvolvimento educacional e cultural do Brasil. Desde sua fundação, em 1948, exerce um papel importante na expansão e
no aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), assim como na educação, difusão e popularização da ciência no país. Sediada
em São Paulo, a SBPC está presente na maior parte dos estados brasileiros por meio de secretarias regionais ou representações oficiais e conta com mais de 160
sociedades científicas associadas e aproximadamente 5 mil sócios ativos.  

 

1.2 REUNIÃO ANUAL DA SBPC

 

Anualmente, a SBPC realiza eventos, de caráter nacional e regional, com o objetivo de debater políticas públicas de CT&I e difundir os avanços da ciência nas
diversas áreas do conhecimento, sendo o principal a Reunião Anual (R.A.) da SBPC. Considerado o maior evento científico da América Latina, tem como objetivo
reunir pesquisadores, estudantes, professores universitários, professores da rede do ensino básico (fundamental e médio), profissionais diversos e cidadãos em geral,
interessados em discutir ou simplesmente conhecer os resultados mais recentes da pesquisa científica, expor trabalhos científicos, debater as políticas de CT&I e
propor metas estratégicas para o progresso da ciência no Brasil. 

Ocorre tradicionalmente no mês de julho, em universidades brasileiras, com diferentes atividades que compõe o evento: 

Programação Científica: Corresponde as atividades científicas da Reunião Anual da SBPC, como: conferências, mesas redondas palestras, minicursos e
apresentação de trabalhos. Principal fórum científico do evento, é aberto aos pesquisadores e público em geral, e sua construção conta com a  contribuição de grande
parte das mais de 160 sociedades e associações filiadas à SBPC. 

ExpoT&C: Mostra que reúne as principais instituições na área de CT&I no Brasil como empresas, universidades, instituições de pesquisa e fomento, ministérios e
secretarias de governo. Seu objetivo é mostrar a interface entre a academia e o empresariado, empresas e laboratórios.

SBPC Jovem: Programação que tem como publico alvo, professores e estudantes da educação básica (fundamental e médio). Apresenta diversas atividades
interativas de divulgação e popularização da Ciência e proporciona um contato dinâmico com os cientistas, a ciência e a prática científica. Além disso, integra fazem
parte da SBPC Jovem as seguintes ações: 

SBPC Inovação: Atravessa toda a programação do evento, com conferências e mesas-redondas referentes a projetos e realizações aos temas de ciência,
tecnologia e inovação de empresas, universidades, instituições de pesquisa e fomento e secretarias do governo. Em 2023, haverá uma Vila da Inovação, que
terá como objetivo disponibilizar um campo de interação e conexão entre o meio acadêmico, laboratórios e empresas, principalmente startups. 

SBPC Educação (Vai à Escola): Organizada em efetiva parceria com as secretarias de educação (estadual e municipais), tem como objetivo o
desenvolvimento de conferências, mesas-redondas e oficinas e atividades de divulgação científica junto as escolas publicas. 

SBPC Cultural: Consiste na apresentação de atividades culturais, com destaque para as expressões e valores artísticos locais e regionais.  A SBPC Cultural é um
espaço de integração entre a comunidade participante da Reunião Anual e a população da região que sedia o evento. 

SBPC Afro e Indígena: Busca debater e refletir temas afro indígenas do Brasil contemporâneo. Com uma programação composta por conferências, mesas-redondas
e atividades culturais, reúne pesquisadores e ativistas sociais para dialogar sobre práticas científicas, conhecimentos tradicionais e éticas em pesquisas de temas
étnico-raciais. 

 

1.3 SOBRE A 75ª REUNIÃO ANUAL DA SBPC
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A 75ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), será realizada entre os dias 23 e 29 de julho de 2023, nos campi Centro
Politécnico e Jardim Botânico e no Teatro da Reitoria, assim como em outros pontos da capital paranaense e tem como expectativa receber um público de até 30 mil
pessoas. Importante destacar a relação antiga existente entre a SBPC com a cidade de Curitiba-PR e a Universidade Federal do Paraná. Curitiba foi sede da 2ª
Reunião Anual da SBPC e de outras 4 depois dessa, sendo as últimas 3 locadas na UFPR. O último encontro foi há 36 anos, em 1986, na 38ª edição da R.A. 

 

2. DA FINALIDADE DAS COMISSÕES 

 

Para possibilitar a realização e organização de um evento com esta magnitude, serão constituídos núcleos de trabalho, denominados “comissões e subcomissões
organizadoras”. A presente chamada interna objetiva promover a seleção de estudantes, servidores docentes e técnicos administrativos da UFPR, para atuarem como
voluntários na organização da 75ª Reunião Anual da SBPC.  A distribuição das equipes para cada comissão dar-se-á baseada nos requisitos de interesse, manifesto
durante a inscrição, aptidões dos interessados, assim como outros critérios estabelecidos pela coordenação de cada comissão. Os inscritos poderão ser alocados em
atividades distintas da pretendida como primeira opção no ato da inscrição, caso seja necessário. 

 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DE CADA COMISSÃO 

 

3.1 COMISSÃO CIENTÍFICA LOCAL

 

Esta comissão tem o papel de propor atividades (conferências, mesas-redondas, minicursos, entre outras) para compor a programação científica do evento. As
propostas de atividades serão apresentadas à Comissão de Programação Científica, que poderá aprovar ou não estas proposições. Para compor a Comissão Científica
Local será considerado a diversidade de áreas de conhecimento e o currículo dos pesquisadores inscritos. 

 

3.2 COMISSÃO DA SBPC JOVEM

 

A SBPC Jovem tem como público-alvo estudantes do ensino básico (fundamental e médio) e objetiva promover o contato de crianças e jovens com o conhecimento
científico, visando despertar o interesse pela ciência, tecnologia e inovação. A comissão organizadora da SBPC Jovem é responsável pela organização deste evento
associado, assim como da SBPC Inovação e da SBPC Educação (Vai à Escola). 

A comissão da SBPC Jovem atuará em colaboração da Comissão Executiva Local, para articular a divulgação e formação de grupos de estudantes das escolas para
visitas ao evento. 

 

3.3 COMISSÃO DA SBPC CULTURAL

A Comissão da SBPC Cultural é responsável por organizar as atividades culturais, como espetáculos, shows, apresentações musicais, teatrais, exposições, entre
outros. Faz parte de suas atividades a proposição de atividades, seleção e programação deste evento associado, levando em conta as expressões e valores artísticos
locais e regionais.

 

3.4 COMISSÃO DA SBPC AFRO E INDÍGENA

 

A SBPC Afro e Indígena busca debater e refletir temas afro indígenas do Brasil contemporâneo. Essa comissão é responsável por organizar a programação desta
atividade (conferências, mesas-redondas e atividades culturais), buscando reunir pesquisadores e ativistas sociais para dialogar sobre práticas científicas,
conhecimentos tradicionais e éticas em pesquisas de temas étnico-raciais.  

 

3.5 COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA

 

É responsável pela organização da infraestrutura do evento e subcomissões afins. A Comissão de Infraestrutura é composta pelas seguintes subcomissões: 

Alimentação; 

Alojamento e hospedagem; 

Espaço físico; 

Informática, equipamentos audiovisuais e telefonia; 

Manutenção, limpeza e conservação; 

Monitoria; 

Saúde; 

Segurança e trânsito; 

Transporte e recepção. 
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4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

✔ Ser servidor (docente e/ou técnico administrativo) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) ou; 

✔ Ser acadêmico regularmente matriculado na Universidade Federal do Paraná (UFPR); 

✔ Participar das reuniões e atender às demandas da comissão para o qual o(a) inscrito(a) foi seleciono(a); 

✔ Ter disponibilidade de carga horária semanal compatível com a sua atuação na comissão;

✔ Ter disposição para trabalho em equipe.

 

4.1 Cabe ao(à) candidato(a) selecionado(a) cumprir as ações de sua área de atuação, presencialmente ou virtualmente. 

 

5. DOS BENEFÍCIOS  

 

Os(as) participantes farão jus aos seguintes benefícios: 

I. Participação na comissão selecionada, com emissão de portaria pelo Gabinete da Reitoria; 

II. Certificado de Participação na Comissão Organizadora da 75ª Reunião Anual da SBPC, emitido pela Comissão Executiva Local; 

III. A 75ª Reunião Anual da SBPC será registrada como Programa de Extensão na UFPR. Assim sendo, o(a) selecionado(a) poderá ser cadastrado como membro da
equipe, contabilizando a carga horária de extensão.    

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

 

6.1 As inscrições estarão abertas no período de 15 a 31 de agosto de 2022. 

6.2 Para se inscrever, é necessário: 

Preencher o formulário: https://forms.office.com/r/yKr4djXTtV 

Informar disponibilidade de carga horária semanal para se dedicar à comissão; 

Informar link para currículo Lattes; 

No caso de servidores (docentes e técnicos administrativos), informar número de matrícula SIAPE e UFPR, cargo e lotação; 

No caso dos estudantes de graduação e pós-graduação, informar nº de matrícula e anexar histórico escolar da UFPR. 

 

7. DA SELEÇÃO 

 

7.1 A seleção dos(as) candidatos(as) dar-se-á no período de 01 a 09 de setembro de 2022, a partir da análise dos documentos e informações enviados pelos(as)
candidatos(as) no ato da inscrição, conforme descrito no item 6.2. 

 

7.2 Para a composição da Comissão Científica Local será considerado a diversidade de áreas de conhecimento e o currículo dos pesquisadores inscritos. 

 

8. DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS 

 

8.1 O resultado provisório será divulgado na data de 12 de setembro de 2022, no site da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR:
http://www.proec.ufpr.br/links/gabinete.html  

 

8.2 O prazo para recorrer do resultado provisório será nos dias 13 e 14 de setembro de 2022. O recurso deverá ser enviado para o sbpc@ufpr.br com o título Recurso
comissão – SBPC. 

 

8.3 O resultado definitivo será divulgado no dia 16 de setembro de 2022, no site da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR. 

 

8.4 Os(as) selecionados(as) serão contatados(as) via e-mail para o agendamento da primeira reunião com as equipes. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

https://forms.office.com/r/yKr4djXTtV
http://www.proec.ufpr.br/links/gabinete.html
mailto:sbpc@ufpr.br
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9.1 O membro de comissão que não cumprir com as atribuições estipuladas nesta chamada ou que apresentar desempenho insatisfatório, avaliado pela coordenação
de sua comissão, devidamente justificado, poderá ser desligado(a) da comissão. 

 

9.2 Dúvidas sobre esta chamada pública podem ser encaminhadas ao e-mail: sbpc@ufpr.br 

 

Curi�ba, 12 de agosto de 2022

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO ARANTES REIS, PRO REITOR EXTENSAO CULTURA, em 15/08/2022, às 16:03, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4799502 e o código CRC 7B431FBB.

Travessa Alfredo Bufren, 140. 3º Andar - Centro - CEP: 81.531-990 - Curi�ba-PR 
Telefone: (41) 3310-2601

mailto:sbpc@ufpr.br
https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

