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Dossier CenDoTeC
Introdução
A Reunião Anual da SBPC é a maior reunião científica do Hemisfério Sul.
Desde 1949, ela congrega cientistas, estudantes, professores universitários, professores da rede do ensino médio e fundamental,
profissionais diversos e cidadãos em geral, interessados em discutir ou simplesmente em conhecer os resultados mais recentes da
pesquisa científica, expor trabalhos e apresentar comunicações, divulgar idéias e pontos de vista, debater as políticas de C&T e
proposições de metas estratégicas para o progresso da ciência no Brasil.
A 55ª Reunião Anual aconteceu de 13 a 18 de julho na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O tema da edição de
2003 foi ‘Educação, Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social’.
O encontro de Recife foi considerado o maior de todos os tempos: foram 553 horas com 53 conferências, 91 simpósios e 53
minicursos, além dos encontros, assembléias, prêmios e 779 painéis apresentados. Quase 15 mil pessoas inscreveram-se, sendo que
2.478 vieram do interior do Estado; cerca de 25 mil pessoas circularam diariamente pelo campus da UFPE.
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Participação do CenDoTeC na 55ª Reunião Anual da SBPC

Folheto distribuído durante o evento – 1500 exemplares
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Exposição “Imagens do Progresso”
O CenDoTeC esteve presente no hall da Biblioteca Central da UFPE, com a exposição “Imagens do Progresso”, concebida pelo
Forum des Sciences (CRPCSTI-Alias), museu de Villeneuve d’Ascq (norte da França). Dez dos vinte módulos da exposição, além
das unidades de introdução e conclusão, foram trazidos para o Brasil.

Folheto distribuído durante o evento (frente) – 2500 exemplares
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Folheto distribuído durante o evento (verso) – 2500 exemplares

Visitas guiadas e conferência
Durante o evento, foram organizadas duas visitas guiadas e uma conferência intitulada “História do conceito de progresso: da
antiguidade aos dias de hoje”, pelo criador da exposição Christophe Boussemart. “Imagens do Progresso” atraiu um grande número
de visitantes: cerca de 9.000 pessoas das mais variadas idades, nos quatro dias em que esteve exposta. Muitos se interessaram
pelo conteúdo dos painéis para utilização em reuniões de reflexão. Assim, foi decidido que o CenDoTeC disponibilizará em breve
os textos, tanto dos painéis quanto das citações que acompanham cada módulo, em seu site www.cendotec.org.br.
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Divulgação dos serviços
O evento foi também uma ocasião para a divulgação dos serviços do Centro. Além do folheto institucional do CenDoTeC, foram
distribuídos cerca de 2.000 exemplares da edição n. 35 de França Flash e 600 exemplares da revista Label France n. 50. O
saldo desta ação resultou em aproximadamente 900 pessoas que requisitaram cadastramento para o envio de publicações.

Folder distribuído durante o evento (frente)

(verso) - 2000 exemplares

Cartão distribuído durante o evento (frente)
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Vídeos científicos

Pararelamente foi organizado um programa de apresentação de vídeos científicos. Um total de cerca de 200 pessoas prestigiaram as
12 sessões realizadas, sendo que algumas delas socilitaram empréstimo das fitas.

Folheto distribuído durante o evento – 1500 exemplares
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Videoconferências

Foram também realizadas várias videoconferências com o escritório do CenDoTeC em São Paulo. O contato foi mantido
permanentemente das 10h às 19h, de segunda à sexta, num total de 45 horas.

Imprensa
No sentido de promover o participação do CenDoTeC na 55ª SBPC, foi realizado um trabalho junto aos organismos de imprensa
que participaram da cobertura do evento, obtendo-se retorno de quatro instituições: Diário de Pernambuco, Folha de Pernambuco,
TV Univerisitária (filiada da TV Cultura em Recife) e Fundação Joaquim Nabuco. Foram realizadas entrevistas com o cônsul da
França em Recife, Christian Mareschal; com o diretor do CenDoTeC, Luc Quoniam; e com o criador da exposição, Christophe
Boussemart.

Concurso “Cientistas de Amanhã”
O CenDoTeC participou ainda do concurso “Cientistas de Amanhã”, tendo seu diretor, Luc Quoniam, participado da comissão de
seleção dos trabalhos. Anualmente, o Centro premia o vencedor do concurso com uma viagem à Paris, com direito a acompanhante,
para visitar instituições científicas e culturais francesas.

O Concurso Cientistas de Amanhã, hoje em sua 46ª edição, surgiu por uma iniciativa do IBECC/UNESCO – Instituto Brasileiro
de Educação, Ciência e Cultura – Comissão de São Paulo em 1957. Realizando-se anualmente, desde 1958 finaliza-se nas
Reuniões Anuais da SBPC, tendo seus resultados divulgados na sessão solene de encerramento destas Reuniões. É um Concurso
nacional, dirigido a estudantes do ensino fundamental e médio, da rede escolar brasileira, constituindo-se em uma iniciativa
sistemática desde sua criação. São objetivos do Concurso contribuir para a iniciação científica de crianças e adolescentes,
promovendo a Cultura e a Educação de forma genérica, estimulando e orientando as vocações científicas de forma específica (do
site http://www.cientistasdeamanha.net/).
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Coquetel

Conclusão
O fato da Reunião deste ano ter sido realizada em Recife contribuiu também para divulgar o CenDoTeC no nordeste, ou seja, fora
do eixo sudeste em que, por força de sua localização física, é mais conhecido.
Podemos considerar que o balanço da ação foi bastante positivo, assinalando a volta do CenDoTeC para a SBPC em grande estilo,
como acontecia nas décadas de 80 e 90 em que sua presença era fortemente marcada pela apresentação de grandes exposições.
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Histórico das participações do CenDoTeC na SBPC
A participação nas Reuniões Anuais pode ser considerada uma tradição para o CenDoTeC.
A primeira participação do CenDoTeC aconteceu em 1980, sob a coordenação de Pierre Quédec, também primeiro diretor do Centro.
De 1980 a 1992, o CenDoTeC marcou presença em todos os encontros ininterruptamente. Durante este período, cinco diretores se
sucederam: Pierre Quédec (1980), Ivonne Albertin (1981-1984), Pascal Perron (1985-1987), Roland Rebois (1988-1991)
e Danielle Le Pauder (1992). De 1993 a 2001, houve uma significativa diminuição de sua participação no evento; o CenDoTeC
esteve presente apenas no encontro de 1996, sob a direção de Daniel Haize, e de 1997, sob o comando de Michel Lévêque.
O CenDoTeC levava para as Reuniões informações sobre Estudos na França, demonstrações de bases e bancos de dados,
programação de vídeos científicos e exposição de livros. Em 1985, houve uma extensa programação de filmes, com um total de 37
títulos apresentados.
De qualquer forma, a marca registrada do Centro foram as exposições: História Natural da Sexualidade (1986); A Dança do
Universo (1987); Horizontes Matemáticos (1988); Inventos Antigos (1989); Energia e Origens do Homem (1991);
Arqueologia (1992); e Radioatividade (1997).
Em 2002, Luc Quoniam, atual diretor do CenDoTeC, retomou a participação do Centro nas Reuniões da SBPC. Durante o
encontro, que aconteceu em Goiânia, jovens estudantes tiveram a oportunidade de testar a videoconferência via Internet.
Abaixo, lista das Reuniões Anuais que contaram com a participação do CenDoTeC :
32ª - 06 a 12 de julho de 1980 - Rio de Janeiro - RJ - “Ciência e educação para uma sociedade democrática”
33ª - 08 a 15 de julho de 1981 - Salvador - BA
34ª - 06 a 14 de julho de 1982 - Campinas - SP - “Ciência para a vida”
35ª - 06 a 13 de julho de 1983 - Belém - PA - “A questão amazônica”
36ª - 04 a 11 de julho de 1984 - São Paulo - SP - “Esperança ainda”
37ª - 10 a 17 de julho de 1985 - Belo Horizonte - MG - “Começar de novo”
38ª - 09 a 16 de julho de 1986 - Curitiba - PR - “Ciência e Tecnologia - Uma necessidade nacional”
39ª - 12 a 18 de julho de 1987 - Brasília - DF - “O futuro do Brasil hoje”
40ª - 10 a 16 de julho de 1988 - São Paulo - SP - “Universidade e produção do conhecimento”
41ª - 09 a 15 de julho de 1989 - Fortaleza - CE - “O Estado e a pesquisa científica tecnológica”
42ª - 08 a 13 de julho de 1990 - Porto Alegre - RS - “A ciência e a integração latino americana”
43ª - 14 a 19 de julho de 1991 - Rio de Janeiro - RJ - “Ciência e sobrevivência”
44ª - 12 a 17 de julho de 1992 - São Paulo - SP - “500 anos: memória e diversidade”
48ª - 07 a 12 de julho de 1996 - São Paulo - SP - “Ciência para o progresso da sociedade brasileira”
49ª - 13 a 18 de julho de 1997 - Belo Horizonte - MG - “Ciência hoje, Brasil amanhã”
54ª - 07 a 12 de julho de 2002 - Goiás - GO - ”Ciência e Universidade rompendo fronteiras”
55ª - 13 a 18 de julho de 2003 - Recife - PE - “Educação, Ciência e Tecnologia para a inclusão social “
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ANEXOS
O que é a SBPC?
Fundada há mais de 50 anos, em 1948, a SBPC é uma entidade civil, sem fins lucrativos nem cor político-partidária,
voltada principalmente para a defesa do avanço científico e tecnológico, e do desenvolvimento educacional e cultural do
Brasil. Para tanto ela reúne representantes de todas as áreas da ciência.
A SBPC organiza e promove Reuniões Anuais, em diferentes pontos do País, com a participação de cerca de 70 sociedades e
associações científicas das diversas áreas do conhecimento. Milhares de pessoas, incluindo-se cientistas, professores, estudantes,
profissionais liberais e outros interessados participam do mega-evento.
Com sede nacional em São Paulo, a SBPC tem Secretarias Regionais que promovem encontros e atividades de difusão científica em
todo o País. Algumas dessas Secretarias promovem semanalmente conferências de divulgação científica destinadas ao grande público,
geralmente em locais e horários de fácil acesso. Através das Secretarias Regionais, a SBPC está sempre presente em todos os
Estados brasileiros.
A SBPC mantém várias publicações nacionais: “Ciência e Cultura”, é uma revista científica temática, dirigida ao público sênior;
“Ciência Hoje” e “Ciência Hoje das Crianças” são revistas destinadas à divulgação científica; “Ciência Hoje na Escola” destina-se a
alunos do ensino fundamental; e o “Jornal da Ciência”, editado quinzenalmente, vem contando boa parte das lutas dos
pesquisadores e das sociedades científicas em defesa do nosso desenvolvimento científico e tecnológico. Na área eletrônica, a
SBPC produz e vende CD-ROMs da série “Máquina Maluca”; divulga, por e-mail, diariamente, a quem solicitar, o “JC e-mail”;
tem um site na Internet, com um link para “Ciência Hoje On-Line”, com artigos selecionados das nossas revistas de divulgação
científica.
Os sócios da SBPC recebem gratuitamente o “Jornal da Ciência” e têm direito a descontos especiais nas assinaturas das revistas e
nas inscrições aos congressos.
Qualquer pessoa pode ficar sócia da SBPC.
Saiba mais sobre a SBPC no site: www.sbpcnet.org.br

Fonte: http://www.sbpcnet.org.br/sobre/oque.htm
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DIRETORIA
Biênio Jul/2003 - Jun/2005
Presidente
ENNIO CANDOTTI
Universidade Federal do Espírito Santo
Fone 11 3259-2766 - Fax 11 3106-1002
diretoria@sbpcnet.org.br
Vice-Presidentes

CARLOS VOGT
UNICAMP
Fone 19 3289-7790
Fax 19 3788-8370
vogt@fapesp.br

DORA FIX VENTURA
Universidade de São Paulo
Fones 11 3091-4444 r. 223
Fax 11 3091-4357
dventura@usp.br

Secretária-Geral
REGINA PEKELMAN MARKUS
Universidade de São Paulo
Fone/Fax 11 3091-7612
rpmarkus@sbpcnet.org.br
Secretários
ANA MARIA FERNANDES
MARIA CÉLIA PIRES COSTA
Universidade de Brasília
Universidade Estadual do Maranhão
Fones 61 307-2295 - Fax 61 307-2065
Fone 98 244-1315 - Fax 235-7201
anaf@unb.br
policarpo@elo.com.br
TARCÍSIO HAROLDO CAVALCANTE PEQUENO
Universidade Federal do Ceará
Fone/Fax 85 288-9845
tarcisio@lia.ufc.br

1º Tesoureiro
ALDO MALAVASI
Universidade de São Paulo
Fone 11 3091-7567
aldo@sbpcnet.org.br

2º Tesoureiro
KETI TENENBLAT
Universidade de Brasília
Fone 61 273-2356 r. 243
keti@mat.unb.br

Fonte: http://www.sbpcnet.org.br/sobre/diretoria.htm
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O que é a Reunião Anual?
A Reunião Anual da SBPC é a maior reunião científica do Hemisfério Sul.
Tem como objetivo reunir cientistas, estudantes, professores universitários, professores da rede do ensino médio e fundamental,
profissionais diversos e cidadãos em geral, interessados em discutir ou simplesmente em conhecer os resultados mais recentes da
pesquisa científica, expor trabalhos e apresentar comunicações, divulgar idéias e pontos de vista, debater as políticas de C&T e
proposições de metas estratégicas para o progresso da ciência no Brasil.
Conta com grande participação das universidades e institutos de pesquisa de todo o País, atraindo sobretudo o corpo docente e
discente das instituições locais de ensino superior, públicas e privadas, envolvendo diferentes órgãos públicos federais, estaduais e
municipais, além de ser amplamente divulgada na mídia, tanto impressa quanto eletrônica. Pode-se dizer, sem exagero, que a
Reunião Anual da SBPC se tornou um mega-evento na agenda científica do País, constituindo-se numa grande vitrine das políticas
brasileiras de C&T.
A Reunião Anual da SBPC conta com a participação ativa de 70 sociedades científicas das diversas áreas do conhecimento. Nos
anos recentes foi registrado nas Reuniões Anuais um público com mais de 10.000 pessoas. Desses, entre dois e três mil são
cientistas de diferentes gerações.
A Reunião Anual da SBPC se subdivide nos seguintes tipos de eventos ou setores de atividades:
a) Programação Científica Sênior - simpósios, conferências, minicursos, encontros, comunicações científicas em sessões de pôsteres,
assembléias e sessões especiais. (Esta programação é divulgada no site em junho).
b) SBPC Jovem - Programação destinada a trazer os adolescentes para um contato dinâmico com os cientistas, a ciência e a prática
científica, consistindo de exposições, conferências, oficinas, vídeos e filmes.
c) Expociência - Mostra de C&T, que reúne expositores de projetos e realizações em C&T, de empresas, universidades, institutos
de pesquisa, agências de fomento e secretarias de governo.
d) SBPC Cultural - Apresentação de atividades culturais, com destaque para as expressões e valores artísticos locais e regionais.
e) Outros - exposições institucionais, feira de livros e outras modalidades de exposição comercial.

Fonte: http://www.sbpcnet.org.br/eventos/55ra/pags/rasbpc.htm
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Sobre o dossiê
Elaboração do dossiê
Redação :
Ana Lúcia Tsutsui e Aurélie Morel Queyras
Supervisão :
Halumi Tateyama Takahashi e Neusa Watanabe Ferreira

Responsável pela publicação :
Luc Quoniam, professor das Universidades, Diretor do CenDoTeC

Prenez contact avec le CenDoTeC !!!
Pour tout
dossier d’Intelligence Territoriale, de Veille Technologique,
d’Information Scientifique et Technique
sur le Brésil
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