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CHAMADA PARA INCRIÇÕES DE TRABALHOS  
PARA PARTICIPAÇÃO NA DA SBPC JOVEM E DO DIA DA FAMÍLIA NA 

CIÊNCIA - 72ª REUNIÃO ANUAL SBPC. 
 
 
A Comissão da SBPC Jovem e do Dia da Família na Ciência vem, por meio desta 
chamada, informar a abertura de inscrições para seleção de trabalhos para participação na 
72ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). 
 
Sobre o evento 
Entre os dias 13 a 24 de julho, a SBPC já realizou a primeira Mini Reunião Anual Virtual, 
com o objetivo de marcar a semana em que o evento originalmente ocorreria. O sucesso 
de público foi tão grande que o Conselho da SBPC e a UFRN decidiram que seria 
oportuno estender o evento ao longo do segundo semestre. 
A 72ª Reunião Anual da SBPC será realizada inteiramente de forma virtual, entre os 
meses de setembro a dezembro de 2020. A decisão foi tomada diante das incertezas sobre 
a pandemia do coronavírus e a continuidade das medidas de isolamento social como 
medida mais eficiente, disponível no momento, para conter a disseminação da covid-19. 
 
SBPC Jovem e Dia da Família na Ciência 
A SBPC Jovem e o Dia da Família na Ciência estarão incluídas dentro do calendário da 
Reunião Anual da SBPC. Estas programações acontecerão nos sábados subsequentes às 
atividades científicas do evento e devem ficar com visualização disponível por um mês, 
quando entram novas atrações em destaque. As atividades serão em formato 
integralmente remoto e estarão distribuídas nos dias 10 de outubro, 07 de novembro e 05 
de dezembro de 2020. As atividades consistirão na exibição de vídeos/áudios produzidos 
pelos projetos, experimentos, visitas virtuais a museus e laboratórios, oficinas e podcasts. 
Todo o material referente a estas atividades será selecionado pela Comissão Executiva 
Central da SBPC. 
 
1. Objetivos 
A SBPC Jovem e o Dia da Família na Ciência são atividades realizadas paralelamente à 
Programação Científica da Reunião Anual da SBPC. Destinadas principalmente a 
estudantes do Ensino Básico e suas famílias, suas respectivas programações incluem 
eventos lúdicos e interativos, com o objetivo de estimular o contato das famílias e de 
estudantes da educação infantil, ensinos fundamental, médio e técnico com o 
conhecimento científico, com os pesquisadores e seus experimentos. Além disso, a SBPC 
Jovem procura e o dia da Família na Ciência promovem atividades que estimulem o 
desenvolvimento da criatividade e da capacidade investigativa na sociedade, para 
despertar vocações e incentivar a pesquisa nas escolas, buscando, assim, despertar o 
interesse de crianças e jovens pelo universo científico, tecnológico e de inovação. 
 
 
 
1.1. Objetivos específicos 
Seleção de trabalhos originados dos projetos de ensino, pesquisa e extensão da UFRN 
para apresentação na SBPC Jovem e no Dia da Família na Ciência, com datas de 
apresentação entre os meses de outubro a dezembro, aos sábados, distribuídas nos dias 
10/10, 07/11 e 05/12/2020. 



 
2. Perfil dos participantes e das propostas 
2.1 Poderão inscrever as propostas professores de ensino básico, técnico, superior e 
técnicos-administrativos da UFRN e instituições parceiras. 
2.2 Deverão ser inscritas propostas para a exibição de vídeos/áudios produzidos pelos 
projetos nas categorias de: apresentação de projetos, experimento virtual, oficina ou visita 
virtual (museu ou laboratório) no formato de vídeos ou podcast. 
2.2.1 O tempo de duração dos vídeos/áudios é livre, ressaltando que o objetivo é despertar 
o interesse do público jovem pelo universo científico. Por isso, os produtores do conteúdo 
devem levar em consideração a dinâmica do tempo em relação ao perfil do público 
espectador. 
2.3 O vídeo deverá obrigatoriamente utilizar a logo oficial da UFRN ao final da 
apresentação, podendo exibir também, se tiver, a logo do grupo de pesquisa, laboratório, 
centro, etc. 
2.4 As apresentações dos vídeos/áudios enviados pelos projetos serão exibidas por meio 
do site de divulgação da SPBC e/ou Youtube da SBPC.  
 
3. Inscrições e documentação 
3.1. As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período de 01 de setembro 19 de 
novembro de 2020, seguindo o calendário apresentado no item 3.4. 
3.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente on-line por meio de formulário 
disponível no endereço eletrônico https://forms.gle/otsy9MXxuEaK3xMe9 
3.3. Os vídeos/áudios deverão ser anexados ao formulário de inscrição. 
3.4. O prazo para inscrição obedecerá às seguintes datas de realização do evento: 
1a Chamada: de 01/09 até 13/09 submissão de trabalhos a serem apresentados no evento 
do dia 10/10/2020; 
2a Chamada:  de 20/09 até 12/10 submissão de trabalhos a serem apresentados no evento 
do dia 07/11/2020; 
3a Chamada: de 20/10 até 13/11 submissão de trabalhos a serem apresentados no evento 
do dia 05/12/2020. 
3.5. Os participantes deverão preencher o formulário de inscrição com todas as 
informações solicitadas e anexado arquivo com vídeo (formato MP4) e/ou áudio em 
formato WMV, por meio do link disponível no item 3.2 desta chamada pública;  
3.6. Cada arquivo deverá ter no máximo tamanho de até 10 Gigabytes; 
3.7. Cada coordenador poderá enviar até duas propostas; 
 
PARÁGRAFO ÚNICO. Não serão aceitas as inscrições que estiverem: faltando 
arquivos, algum arquivo corrompido ou que não apresentarem a logo oficial da UFRN no 
final da apresentação. 
 
4. Da Seleção 
 
4.1. Os projetos serão avaliados e selecionados pela Comissão SBPC Jovem/ Dia da 
Família na Ciência e Comissão Executiva Local da SBPC. 
 
 
4.2. Critérios de avaliação das propostas 
 
4.2.1. Relevância do conteúdo; 
4.2.2. Atratividade; 
4.2.3. Boa distribuição do tempo; 
4.2.4. Comunicabilidade; 
 
 



5. Do resultado 
 
5.1 O resultado das propostas aprovadas será publicado no endereço eletrônico 
www.proex.ufrn.br, nas seguintes datas: 
Resultado da 1a Chamada: 17/09;  
Resultado da 2a Chamada: 16/10; 
Resultado da 3a Chamada: 18/11. 
 
6. Do recurso 
6.1. Data limite do recurso referente ao resultado da 1a Chamada: 18/09 até às 23:59;  
6.2. Data limite do recurso referente ao resultado da 2a Chamada:  17/10 até às 23:59; 
6.3. Data limite do recurso referente ao resultado da 3a Chamada: 19/11 até às 23:59; 
 
7. Do Resultado Final 
 
7.1. Resultado final da 1a Chamada: 21/09; 
7.2. Resultado final da 2a Chamada: 20/10; 
7.3. Resultado final da 3a Chamada: 20/11. 
 
8. Disposições Gerais 
8.1. Cabe à PROEX/UFRN a divulgação, seleção e envio das propostas para a SBPC. 
8.2. A PROEX, em parceria com a SEDIS e a COMUNICA, disponibilizará inscrições 
por meio do SIGAA, na Plataforma do AVAPROEX, a partir do dia 10/09/2020, cursos 
com orientações para produção de material audiovisual e podcast. 
8.3. O ato de inscrição implica a plena aceitação deste regulamento. 
8.4. Apenas os participantes com os nomes contidos na ficha de inscrição terão direito ao 
certificado de participação emitido pela SBPC. 
8.5. Em caso de informações e dúvidas, os interessados podem entrar em contato através 
do e-mail ufrn01811@ufrn.edu.br. 
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