
ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA REGIONAL DA SBPC DE SANTA CATARINA (SBPC-SC) SOBRE A 
MARCHA PELA CIÊNCIA DO DIA 7 ED MAIO 

Há alguns dias, lançamos um convite à comunidade científica catarinense para apoiar e participar da 
Marcha Virtual pela Ciência no Brasil no dia 07 de maio, que contará com atividades por todo o País e 

também em SC. Durante esse dia, a SBPC e entidades parceiras 
realizarão dois painéis de âmbito nacional:  
 
- 10h30-12h: painel nacional sobre a pandemia Covid-19 
- 15h-16h30: painel nacional sobre financiamento de C&T 

Todas as pessoas interessadas poderão participar de ambas as 
atividades pelos canais da SBPC no Facebook e no YouTube. Em 
SC, a Secretaria Regional da SBPC, juntamente com todas as 
entidades que desejarem aderir, promoverá atividades 
direcionadas à sociedade catarinense. 

Cada entidade, organização ou grupo (federal, estadual, 
municipal ou comunitário), terá autonomia para propor e 
organizar sua própria atividade virtual, que poderá ser ao vivo 
ou gravada. Os proponentes serão os únicos responsáveis pela 
execução de suas atividades, o que inclui a escolha da 
plataforma e dos horários, a produção do material e a 
divulgação junto ao seu público alvo. 

À SBPC-SC caberá coletar as informações de cada atividade (que 
poderá ser debate, palestra, entrevista, documentário, exposição, roda de conversa, etc.), repassa-las à 
direção nacional (para que as mesmas sejam incluídas na programação geral da Marcha) e fornecer aos 
proponentes o material gráfico, que poderá ser utilizado livremente pela entidade que se dispôs a organizar 
cada atividade. Quanto mais atividades melhor, mesmo que se sobreponham no tempo com outras 
atividades de nosso estado. Solicitamos apenas que não programem suas atividades nos dois horários dos 
painéis nacionais mencionados acima. 

Sugere-se que cada atividade - a qual deverá ser informada por email à nossa Secretaria 
(sbpc.sc@sbpcnet.org.br) - aborde um dos quatro eixos principais da Marcha: 
1 - Pacto Pela Vida 
2 - Educação, Saúde e Democracia 
3 - Ciência é investimento essencial 
4 - Fique em Casa com a Ciência 
 
Isso é apenas uma sugestão, pois outros temas serão aceitos, desde que envolvam Ciência. Já temos, até o 
momento, oito atividades previstas em SC e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFSC (PROPG) será 
uma de nossas parceiras. Em nível nacional, já contamos com apoio de 80 sociedades científicas.  
 
Haverá ainda dois tuitaços, um às 12h e outro às 18h, com as hashtags #paCTopelavida e 
#FiqueEmCasacomaCiência. Pedimos ampla divulgação e participação. 
 

  

 Prof. André Ramos 
Secretário Regional da SBPC-SC 

http://portal.sbpcnet.org.br/marcha-virtual-pela-ciencia/
https://www.facebook.com/SBPCnet/
https://www.youtube.com/user/canalsbpc
mailto:sbpc.sc@sbpcnet.org.br
http://www.jornaldaciencia.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Pacto-pela-Vida-e-pelo-Brasil.pdf

