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A Comissão Executiva Local da 75ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência (SBPC), no uso de suas atribuições torna público o
resultado do edital para candidatura e seleção de propostas de atividades
científicas visando a composição da Programação Científica da 75ª Reunião
Anual da SBPC.

 

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), por meio da Comissão Executiva Local da 75ª
Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), torna público o
resultado do Edital para a candidatura e seleção de propostas de atividades científicas visando a
composição da Programação Científica da 75ª Reunião Anual da SBPC, que será realizada de 23
a 29 de julho de 2023, na UFPR. 

Reiteramos que essa seleção corresponde a uma primeira etapa: a análise da Comissão
Executiva Local, as propostas descritas abaixo serão encaminhadas para a Comissão Científica
da SBPC que em data oportuna divulgará as propostas efetivamente selecionadas.

 

1. Conferências

A Amazônia próxima de um ponto de não retorno: por que é necessária uma economia
de floresta em pé?
A ciência do apocalipse zumbi: cooperação para adiar o fim do mundo
A importância da etnobotânica para o registro do patrimônio cultural e imaterial
A mulher negra latino-americana e caribenha e a pesquisa: caminhos e
escrevivências.
A pessoa com síndrome de down
A saúde mental como fator decisivo na capacitação da vida acadêmica científica
As interfaces entre ciência e religião no mundo contemporâneo
Avaliação do ciclo de vida como ferramenta de apoio a decisão de desempenho
ambiental em produtos e serviços
Bioengenharia de tecido ósseo para o tratamento de defeitos ósseos. Estudo
multicêntrico



Ciência aberta e democracia
Cinco anos do programa musicar e os impactos na transformação cultural da
comunidade de crianças e jovens de Curitiba
Decolonização da ciência e diálogo de saberes
Democratização da literatura no brasil: quais os caminhos possíveis?
Desafios e expectativas na reconstrução do ministério da cultura e das políticas
culturais para o brasil
Desarticulação das cadeias globais de valor e crise dos semicondutores: impactos
sobre a economia brasileira.
Dez anos do projeto música da gente: relatos de uma proposta para a educação
musical criativa e democrática
Direito cultural na era digital
Dor visceral nas doenças inflamatórios intestinais
É possível tratar a doença do refluxo gastroesofágico com produtos naturais? Insights
de um biopolímero do cajueiro
Efluente hospitalar como fonte de microrganismos resistentes a múltiplas drogas
Empreendedorismo sustentável e ecossistemas empreendedores
Engajamento da sociedade para restauração dos ecossistemas
Física de neutrinos no brasil: passado, presente e futuro
Genomas paraná: inteligência artificial e ciência de dados a serviço da medicina de
precisão
Índice de viabilidade da ciclomobilidade em grandes polos geradores de viagens
(PGVS) campus universitário, o centro politécnico da UFPR
Métodos do passado como pontes para o futuro da luteria
Microplásticos em solos: contaminantes ou poluentes?
Mudanças climáticas globais: desafios e perspectivas
Novas terapias para o manejo de doenças inflamatórias e da dor
O conceito de ética sonora como facilitador da materialidade da discussão sobre
utilização do som nas sociedades
O marco legal de CT&I e as atualizações legislativas pertinentes ao pesquisador
público
O papel das políticas públicas na inclusão e transformação social mediante as práticas
culturais e artísticas
Perspectiva ética para um fazer científico comprometido com a transformação social
Possibilidades de utilização da ferramenta do espectro do som na pesquisa, na prática
artística e na docência
Privacidade e proteção de dados pessoais na sociedade digital: uma análise das
soluções de governo móvel no brasil.
Produção original do conhecimento x critérios produtivistas de avaliação
Programa de residência técnica em ciências forenses
Programa pró-segurança: garantia de qualidade dos equipamentos utilizados na
segurança pública



Promoção de saúde mental mediada pelo jogo
Propriedade intelectual: transformando pesquisas acadêmicas em produtos e serviços
inovadores para o mercado (programa prime)
Privatizações do setor energético e seus impactos no desenvolvimento da democracia
e da sustentabilidade
Relações entre teatro e ciência
Resistência antimicrobiana: cenário pós-pandemia
Restauração de ecossistemas para conservação de espécies ameaçadas
 

2. Mesas redondas

100 anos de Kuhn, 60 anos da Estrutura
A ciência e o mundo da edição: reflexões sobre o papel das editoras universitárias
A ciência para o desenvolvimento sustentável: qual o papel das universidades?
A democratização do conhecimento para surdos e a acessibilidade linguística em libras
A disciplina de libras como componente curricular no ensino superior: desafios e
mudanças necessárias
A gestão pública federal da cultura nos anos pós-impeachment: desafios para a
análise de seus diferentes circuitos de operação
A importância da divulgação científica em um cenário de negação de ciência: como a
paleontologia é uma importante ferramenta nessa conjuntura atual
A memória histórica da ciência dos oprimidos como condição para construção de uma
sociedade justa e democrática
A pesquisa como princípio pedagógico na educação profissional e tecnológica
A popularização da ciência e a cultura oceânica no brasil
A produção de conhecimento a partir da ética feminista do cuidar
A reforma do ensino médio e as implicações para o direito à educação e para o
trabalho docente
A universidade pública e o enfrentamento da covid-19 no brasil.
Abordagem territorial do desenvolvimento: pressupostos epistêmico-teóricos
fundantes e proposta de referencial metodológico multidimensional
Acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência na educação e na divulgação
científica
Ações afirmativas no brasil: permanência, continuidades e perspectivas numa prática
de uma antropologia antirracista
Afrocentrar a produção de conhecimento no brasil
Água, democracia e ciência: gestão adaptativa e governança
arte e ciência nos museus de ciência
Artes da cena, transformação digital e acesso
As múltiplas vidas dos acervos etnográficos
Aspectos de gênero, raça e classe no campo da cultura
Autoritarismos na Tradição Brasileira - permanências e democratização



Avanços nas perspectivas de manejo de arboviroses
Balneabilidade de áreas costeiras: seria o momento de proposição de atualização da
legislação nacional vigente para a proteção da saúde pública?
Bens Culturais, Extensão Universitária e sujeitos de direito, as mazelas e o devir:
distopia e resistência
Ciência cidadã e engajamento público da ciência
Ciência Luta de Mulher: desafios interseccionais de uma sociedade patriarcal
Ciência Móvel e a interiorização da Divulgação Científica
Ciência translacional e multidisciplinaridade: contribuições da pesquisa odontológica
para o avanço do conhecimento básico e aplicado à área da saúde
Ciência, ensino superior e desigualdades sociais: os desafios na construção de um
futuro melhor para o brasil
Colonialismo na ciência e soberania nacional: enfrentamentos na repatriação de
fósseis brasileiros.
Comunicação Antirracista
Comunicação e Cultura como novos artefatos: vigilância e digitalização
Confiança na ciência no brasil
Conquistas e desafios First Nations nas áreas da educação e saúde: perspectivas
Canada - Brazil como expressão das especificidades macrossociológicas de
(r)existências pós-coloniais
Conservação e Políticas Públicas de Águas Continentais
Contribuições da rede brasileira de mulheres cientistas para a diminuição das
desigualdades de gênero nas ciências e tecnologias
Década Internacional das Línguas Indígenas: por quê e para quê foi proposta pela
UNESCO?
Democracia e feminismo: construindo uma ciência que dialoga com e para as
mulheres
Democracia em cheque: eleições na era das fake news
Democracia em risco: a ebulição das fake news e a disputa pela verdade nas guerras
culturais
Democracia em xeque: eleições, comunicação e a disputa pela verdade na era das
fake news.
Desafios da inclusão ao ensino superior expressos em dados
Desafios e mudanças no ensino superior (IES): curricularização da extensão
universitária
Desafios para conservação da flora brasileira em risco de extinção
Desarmando o brasil
Doenças crônicas gastrointestinais na pediatria
Educomunicação, Tecnologias Educacionais e a Negritude na formação de
educadores/as
Engajamento público para conservação e restauração da natureza
Ensino privado-mercantil na educação básica e superior no Brasil: apontamentos



iniciais de pesquisa
Espacialidades da cultura: experiências e representações na construção dos lugares
Estrutura produtiva e complexidade econômica: desafios e oportunidades para o
desenvolvimento econômico sustentável do brasil
Filosofia, tradução e democracia
Gestão cultural e seus diferentes impactos sociais
História do direito e a apropriação científica do direito
História e Impacto das Olimpíadas Cientificas no Brasil
Infância, educação e desigualdades sociais
Iniquidades étnico-raciais na saúde
Instituições, tecnologia e desenvolvimento
Invasões biológicas no brasil, biodiversidade e serviços ecossistêmicos
Literatura e pobreza: as marcas culturais da desigualdade social
Manejo de Florestas Naturais na Amazônia: aspectos políticos, econômicos e técnicos
Mestrado profissional - ferramenta para o avanço e a democratização da ciência no
sus
Monitoramento da covid 19 no brasil: impactos nas políticas públicas
Mudanças Climáticas e Novos Desafios para a Economia Brasileira
Mudanças climáticas, gestão de riscos e desastres naturais: uma análise do cenário
dos destinos turísticos no brasil
Mudanças climáticas: impactos no clima e biodiversidade do brasil e a construção de
uma sociedade sustentável
Mulheres negras e a produção científica no brasil
Mulheres Negras no Samba
Multiterritorializações indígenas e afirmação de identidades
Museus e Centros de Ciência e Tecnologia brasileiros em ambientes virtuais
Novos caminhos para as Políticas Culturais Brasileiras: desafios e perspectivas
O ensino e a performance de flauta doce em projetos sociais de música
O ensino e aprendizado musical como veículo de inclusão social na sociedade
brasileira
O papel da comunicação nas universidades para a divulgação científica - experiências
das assessorias de comunicação
O papel das pessoas com deficiência na pesquisa e produção de conteúdo técnico-
científico
Observação territorial e a integração de redes ibero-americanas
Olimpíadas: despertando vozes nas escolas
Para além da tela: experiências educativas, culturais e emancipatórias do audiovisual
e cinema
Perspectiva da atuação docente no ensino superior e em programas de pós-graduação
em turismo
Perspectivas de inclusão: transversalidades, possibilidades e transgressões
Política Cultural e exercício de gestão democrática: a experiência do Sistema Nacional



de Cultura 10 anos após sua aprovação
Política de Divulgação Científica no Brasil - Avanços e Desafios
Políticas afirmativas para a população negra: balanço e debates.
Políticas de inclusão escolar em contextos municipais
Políticas de promoção de igualdade para pessoas negras, indígenas e quilombolas
Políticas Educacionais e Formação de Professores em um possível e necessário Brasil
democrático
Políticas linguísticas para os povos indígenas
Políticas públicas de cultura para o acesso: a experiência da Política Nacional de
Cultura Viva
Políticas públicas para a promoção do desenvolvimento econômico do brasil
Por uma educação superior decolonial e pluriétnica: experiências indígenas no ensino
superior
Projeto glossário de ordenamento ou ordenação territorial para a ibero-américa, rede
ibero-americana de observação territorial (RIDOT). Um exemplo de trabalho em rede e
de responsabilidade social universitária
Promoção dos ODS nas escolas: desafios para uma prática sustentável
Quando redes se encontram: a potência latino-americana educacional em ação
Racismo algorítmico e segurança pública: formas complexas de reprodução da
discriminação racial
Retomadas epistemológicas: recolocando saberes, traduzindo conhecimentos.
Saúde na universidade e a rede de universidade promotoras da saúde: ações
promotoras da saúde
Serviços ecossistêmicos na aproximação entre Ciência e Sociedade
Terapias avançadas e biotecnologia celular na medicina regenerativa - CPP
Território e territorialidade da mulher no samba.
Territórios e direitos: desigualdades no brasil indígena contemporâneo
Territórios em vertigem: reflexões sobre a contribuição dos povos tradicionais e a
geração e conservação da biodiversidade
 
3. Webminicursos
 
A Divulgação Científica como ferramenta para a construção do pensamento crítico
A era dos grandes observatórios e o impacto no desenvolvimento da ciência
A produção de cuidado, escuta e acolhimento a partir do pensamento de Bell Hooks
Avanços Tecnológicos em Neuropsicologia
Bioestatística: da bancada a meta-análise
Como ensinar sociologia no século XXI
Conservação da biodiversidade brasileira: ciência, cidadania e tomada de decisão
Constitucionalismo feminista e a democratização do ensino jurídico
Cooperação acadêmica entre universitários: como cooperar em ambientes
competitivos



Curso básico de coleta de vestígio cibernético
Das paixões às emoções: a contribuição das teorias de Darwin
Divulgação Científica a partir das Histórias em Quadrinhos: possibilidades para o
ensino e formação de professores
dos artefatos?
Educação para o trânsito como estratégia de inclusão social e desenvolvimento
sustentável
Educação tecnológica e filosofia da tecnologia: abrir ou não abrir a “caixa-preta”
Empreendedorismo no turismo como alternativa para o desenvolvimento sustentável
Fundamentos da ciência aberta para uma comunicação cidadã
Histórias e práticas da música brasileira
Imunologia Aplicada ao Câncer
Intergeracionalidade no ensino básico: combate ao idadismo para um brasil justo e
desenvolvido
Introdução às ciências forenses
Introdução em inteligência artificial e sociedade
Mapeando conflitos ambientais em busca dos ODS
Matemática e realidade espacial: rupturas e aproximações de Euclides a Hilbert
Neurociência aplicada a educação
O lugar da produção do conhecimento feminista na ciência: transversalidades,
aspectos sócio-históricos e desafios contemporâneos
Oficina de texto opinativo para pesquisadores - painel revista ciência UFPR
Padronização de dados de interações planta-polinizador
Perícia Criminal - Ciências a serviço da justiça
Planejando uma exposição para a ciência aberta
Pobreza e desigualdade: análise de dados utilizando R
Podcast e divulgação científica: potencial e desafios
Popularização da ciência do solo: relação solo-planta-meio ambiente ao alcance de
todos
Por que divulgar sua pesquisa? A importância da divulgação científica na perspectiva
da comunicação pública da ciência
Preconceito de classe social: uma compreensão de suas dimensões cognitiva, social,
afetiva e moral baseada em epistemologia genética
Prevenção ao suicídio e autolesão na perspectiva da logoterapia
Produção de mudas de espécies ameaçadas de extinção
Projeto garra pela vida na escola – aprendendo a “dizer sim à vida apesar de tudo”:
prevenção ao suicídio e autolesão na perspectiva da logoterapia
Projetos culturais: da elaboração à prestação de contas
Quais as relações entre igualdade menstrual e sustentabilidade?
Recursos marinhos e estuarinos explorados - ferramentas para a avaliação da
condição reprodutiva
Três visões de mundo que revolucionaram a ciência: Kepler, Descartes e Newton



Universo científico: do ensino básico à pós graduação
Walking ethnography na educação ambiental para pensar novos mundos no
Capitaloceno
Webminicurso - design de serviço aplicado à preservação das abelhas sem ferrão
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