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EDITAL Nº 07/2023 – 75ª REUNIÃO ANUAL DA SBPC: SELEÇÃO DE CENTROS E MUSEUS
DE CIÊNCIAS PARA COMPOR O “CIRCO DA CIÊNCIA” NA SBPC JOVEM

Processo nº 23075.014812/2023-69
A Comissão Executiva Local da 75ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC), em parceria com a Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciências
(ABCMC), no uso de suas atribuições torna público o edital para selecionar propostas para
participação no “Circo da Ciência”, visando compor a SBPC Jovem 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) e em parceria com
a Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciências (ABCMC), torna público o presente
Edital para selecionar propostas para compor o “Circo da Ciência” na SBPC Jovem da 75ª
Reunião Anual da SBPC, que será realizada de 23 a 29 de julho de 2023, na UFPR.
 
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
170 sociedades científicas afiliadas.
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 (RA) da SBPC. Considerado o maior evento
científico da América Latina, tem como objetivo reunir pesquisadores, estudantes, professores
universitários, professores da rede de educação básica (fundamental e médio), profissionais
diversos e cidadãos em geral, interessados em conhecer e discutir 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, sendo a principal
delas a Programação Científica, que corresponde às 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 170 sociedades e



associações afiliadas à SBPC.
1.3. A 75ª REUNIÃO ANUAL DA SBPC
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, na UFPR, e tem como tema: “Ciência e
democracia para um Brasil justo e desenvolvido”. A Universidade Federal do Paraná (UFPR)
sediou, na cidade de Curitiba, a 2ª Reunião Anual da SBPC e mais outras quatro reuniões em
anos posteriores. A última reunião realizada em Curitiba ocorreu no ano de 1986, 36 anos atrás,
tendo sido a 38ª edição do evento.
1.4. SBPC JOVEM
Como parte da Reunião Anual da SBPC, desde 1993 ocorre a SBPC Jovem, cujas atividades
são destinadas a estudantes e professores da educação básica (fundamental, médio e técnico),
e às pessoas amigas da ciência, com atrações para todas as idades. O objetivo é promover o
contato de crianças e jovens com o conhecimento científico e com quem o produz, para
despertar o interesse pela ciência, tecnologia e inovação. Esta será uma edição comemorativa
de 30 anos e contará com uma programação diária e gratuita.
1.5. CIRCO DA CIÊNCIA
Espaço destinado para a exposição dos Centros e Museus de Ciências filiados à Associação
Brasileira de Centros e Museus de Ciências (ABCMC) na SBPC Jovem, que trarão atividades
interativas e lúdicas que promovem o contato das visitantes e dos visitantes com a ciência.

2. DO OBJETIVO E DOS PARTICIPANTES
2.1. O presente edital tem o objetivo de selecionar os Centros e Museus de Ciências filiados à
ABCMC, para exporem seus materiais e atividades em um espaço especialmente destinado ao
“Circo da Ciência” na SBPC Jovem, que será realizada na Universidade Federal do Paraná,
entre os dias 23 e 29 de julho de 2023;
2.2. O espaço destinado aos Centros e Museus de Ciências no “Circo da Ciência” será de 15
estandes de até 12m², distribuídos individualmente;
2.3. O presente Edital destina-se aos Centros e Museus de Ciências devidamente filiados à
ABCMC, que desejem expor materiais e atividades destinadas ao público da SBPC Jovem.

3. DOS REQUISITOS
3.1. A inscrição deve obedecer aos seguintes requisitos:
3.1.1. Possuir filiação à Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciências (ABCMC);
3.1.2. Apresentar proposta de atividades de divulgação e popularização da ciência, direcionadas
principalmente a estudantes, professoras e professores da rede de Educação Básica;
3.1.3. Participar do estande durante todo o período do evento, ou seja, de 23 a 29 de julho de
2023, sendo que o dia 23 de julho será destinado para a montagem e o dia 29 de julho para
desmontagem, após às 17h00.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições estão abertas no período descrito no item 10. Para se inscrever é necessário:
4.1.1. Preencher o formulário com as informações da instituição, disponível em:
https://forms.gle/4mB5Jsuj6v1aHkHw5;
4.1.2. Apresentar breve descrição da proposta de atividades a serem desenvolvidas;
4.1.3. Informar e justificar o número de m² necessários para o desenvolvimento das atividades;

https://forms.gle/4mB5Jsuj6v1aHkHw5


4.1.4. Informar os equipamentos que serão trazidos para o evento, principalmente os que
demandem necessidades específicas.
 
5. DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
5.1. A comissão avaliadora será composta por representantes da Comissão Organizadora da
SBPC Jovem e da ABCMC, que selecionarão as propostas que ocuparão o “Circo da Ciência”;
5.2 Será dada prioridade às propostas dos Centros e Museus de Ciências que estejam em
situação regular de anuidade junto à ABCMC;
5.3 Na proposta serão observadas a abrangência, a relevância e o mérito científico-pedagógico,
a acessibilidade, a interatividade e a dialogicidade com os objetivos da SBPC Jovem.
 
6. DO APOIO FINANCEIRO
6.1. Há possibilidade de apoio para passagens e hospedagens aos representantes dos centros
e museus de ciências que forem selecionados para participar do “Circo da Ciência”;
6.2. As passagens e hospedagens serão concedidas para até 2 (dois) participantes por
instituição.
6.3. Em função da limitação dos recursos e espaços, dependendo da quantidade de inscritos,
não será possível contemplar todos os inscritos com financiamento. Nesses casos, a comissão
avaliadora analisará cada proposta e definirá os participantes.
 
7. DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS
7.1. O resultado será divulgado em data disponível no item 08 deste edital, no site da SBPC
<https://sbpc.ufpr.br>;
7.2. O prazo para recorrer do resultado provisório será divulgado conforme item 08 deste edital;
7.3. O recurso deverá ser enviado para o endereço de e-mail: <sbpcjovem@ufpr.br> informando
na descrição do assunto Recurso “Circo da Ciência” – Nome do Centro/Museu de Ciência
Proponente”;
7.4. O resultado final será divulgado conforme item 08 deste edital no site SBPC
<https://sbpc.ufpr.br>.

 

8. CRONOGRAMA

Etapas Período

1. Inscrição das propostas 16/03/2023 a 31/03/2023

2. Análise das propostas 31/03/2023 a 16/04/2023

3. Resultado preliminar 17/04/2023

4. Interposição de recursos referentes às inscrições homologadas 18/04/2023 a 19/04/2023

5. Resultado final 21/04/2023

 
9. DISPOSIÇÕES FINAIS
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9.1. A Comissão Organizadora da SBPC Jovem é reservado o direito de revogar, alterar ou
modificar prazos referentes a este edital, com a devida publicidade. 9.2. Dúvidas e informações
adicionais sobre este edital poderão ser encaminhadas para o e-mail: <sbpcjovem@ufpr.br>
com o título Dúvida - Edital “Circo da Ciência” ou pelo site: <https://sbpc.ufpr.br>.

                                                                                                                                                

 
Curitiba, 16 de março de 2023

 
Rodrigo Arantes Reis

Pró Reitor de Extensão e Cultura
Universidade Federal do Paraná
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