
ASSESSORIA DO DECANATO DE PESQUISA E INOVAÇÃO

                                         

Circular nº 01/2022/DEG/DEX/DPG/DPI Em  13 de junho de 2022.

 

Para: Comunidade Acadêmica da Universidade de Brasília

Assunto: 74° Reunião Anual da SBPC.

 

 

Vimos lembrar à comunidade acadêmica que a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em 2022 (SBPC 2022), com
o tema “Ciência, independência e soberania nacional”, será realizada nos quatro campi da universidade, de 24 a 30 de julho próximo. Mais informações
estão disponibilizadas em: h�ps://ra.sbpcnet.org.br/74RA/.

Como aprovado no CEPE, as a�vidades do evento integram o calendário acadêmico do primeiro semestre le�vo de 2022, o que decorre do
entendimento desse Conselho de que as reuniões anuais da SBPC são oportunidades de contribuir para a formação dos(as) estudantes em aspectos que
transcendem os acadêmicos. Nesse sen�do, neste ano de 2022, o evento representa uma oportunidade única para a comunidade acadêmica, por vários
mo�vos, a saber, realiza-se na UnB no ano de comemoração dos seus 60 anos, marca o retorno à presencialidade e sobretudo, aborda temas fundamentais
no atual cenário nacional, como o debate da polí�ca nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Assim, contamos com a colaboração de todos(as) na
divulgação do evento e no incen�vo à par�cipação de toda a comunidade da nossa universidade.

Comunicamos que a reunião anual ocorrerá ao longo da “Trilha da Ciência”, que vai percorrer o campus Darcy Ribeiro, conduzindo às diversas
a�vidades cien�ficas e culturais programadas para o evento. Nos campi da FCE, FGA e FUP, serão realizadas a�vidades da “SBPC vai à Escola”. Assim, durante
a semana, os espaços dos quatro campi serão des�nados à reunião anual. Informamos ainda que, durante a realização da SBPC 2022, duas ruas do campus
Darcy Ribeiro serão fechadas para garan�r segurança ao evento - parte da rua que passa em frente ao Restaurante Universitário (RU) e parte da rua que
passa entre o ICC Norte e os pavilhões Anísio Teixeira e João Calmon.

As equipes dos Decanatos acadêmicos estão à disposição para quaisquer dúvidas.

 
 

Atenciosamente, 
 

Prof. Diego Madureira de Oliveira

https://ra.sbpcnet.org.br/74RA/


Decano de Ensino e Graduação

 

Profa. Olgamir Amancia

Decana de Extensão

 

Prof. Lúcio Remuzat Rennó Junior

Decano de Pós-Graduação

 

Profa. Maria Emília Machado Telles Walter

Decana de Pesquisa e Inovação
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