
  

 

Férias Científicas na SBPC da UnB 

 

Apresentação 

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) é uma associação civil, 

pessoa jurídica de direito privado, 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, a SBPC 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.  

No ano de 2022, a Universidade de Brasília (UnB) sediará a reunião anual da SBPC. 

O evento será realizado de 24 a 30 de julho de 2022, nos quatro campi da UnB – Darcy 

Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina. Durante todos os dias dessa semana, ocorrerão 

atividades no Campus Darcy Ribeiro e, em dias específicos, nos demais campi da UnB (26/07 

– Ceilândia, 28/07 – Gama e 27/07 – Planaltina).  

O tema da SBPC, em 2022, é “Ciência, independência e soberania nacional”, o qual 

debaterá a ciência, tecnologia e inovação no ano do bicentenário da Independência, 

somando-se a esse tema outros marcos de memória a serem celebrados em 2022, como os 

cem anos desde a realização da Semana de Arte Moderna, o centenário de um dos 

idealizadores da UnB, Darcy Ribeiro, e os 60 anos da própria Universidade de Brasília. 

A Universidade de Brasília, organizadora local da reunião anual deste ano, celebra a 

sua própria memória em 2022, ao completar 60 anos. Concebida por Darcy Ribeiro, um 

pensador que pautou o “Brasil como problema e como projeto”, a UnB tem sua história e 

missão fortemente associadas às ideias de emancipação de seu fundador que, de certo 

modo, anteciparam a perspectiva decolonial. Esses marcos convidam à revisitação do projeto 

da nação e à valorização das referências culturais brasileiras, com vistas ao fortalecimento 

da soberania nacional.  

Considerando a importância do evento e a oportunidade de diálogo entre a 

Universidade, a Ciência e as escolas, convidamos professores e estudantes das escolas 

públicas e privadas do DF e entorno para participar das Férias Científicas na SBPC da UnB. 

Entre as atividades previstas, haverá duas iniciativas voltadas aos estudantes da 

Educação Básica: a SBPC Jovem e a SBPC vai à escola. Além dessas atividades, nos dois 

eventos, há programação destinada a interagir com os alunos da Educação Básica, nos níveis 

fundamental e médio, para um contato dinâmico com os cientistas, a ciência e a prática 

científica por meio de diferentes formações, como oficinas, palestras, exposições, etc. Os 

professores que participarem das atividades previstas na SBPC vai à Escola receberão 

certificados pela UnB como integrantes de atividade de extensão. 

 

Informações importantes: 

Data do evento: 25 a 29 de julho de 2022 (conforme agendamento) 

Local: Universidade de Brasília – campi Darcy Ribeiro, Faculdade de Planaltina (FUP), 

Faculdade do Gama (FGA) e Faculdade de Ceilândia (FCE) (Programação – Anexo I) 

Público-alvo: preferencialmente professores e estudantes da Educação Básica. 

Forma de participação: as escolas poderão participar das atividades da SBPC, a serem 

escolhidas dentro da programação, no ato de inscrição. 

 



  

 

 

 

Apoio da UnB para os professores da Educação Básica: 

1) Disponibilização de monitores para acompanhar os estudantes em todas as 

atividades; 

2) Certificação da participação em atividade de extensão; 

3) No caso de escolas vinculadas à SEE/DF: (a) apoio financeiro de R$ 250,00 para cada 

professor responsável por um grupo de, no mínimo, 19 estudantes, não sendo 

concedido mais de um apoio por docente no mesmo dia e turno (matutino ou 

vespertino); (b) transporte (ônibus) para possibilitar a participação de grupos de até 

40 pessoas da escola, formado por estudantes e professores da comunidade escolar. 

Observação: o apoio será concedido seguindo a ordem cronológica de inscrição, 

sendo que os primeiros 10 grupos que se inscreverem em cada período (matutino ou 

vespertino) terão prioridade. Assim, de 25 a 29 de julho, a UnB e a SBPC apoiarão, 

em cada dia, no máximo 20 grupos, sendo 10 para o período matutino e 10 para o 

período vespertino. 

 

Como cadastrar minha escola e minha turma:  

1) Verificar a programação no link: https://ra.sbpcnet.org.br/74RA/wp-

content/uploads/2022/06/programacao74RA.pdf; 

2) Fazer a inscrição da escola, observando que o formulário deve ser preenchido para 

cada grupo de até 40 pessoas da escola, pelo link 

https://forms.office.com/r/EWcTdCYyF3;  

3) Após o período de inscrições, a Comissão da SBPC na UnB entrará em contato com 

Escola/Professor(es) Responsável(eis); 

4) Será realizada uma reunião online com os responsáveis pelos grupos das escolas 

para orientações. 
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ANEXO I   

 

Exemplo de Programa Básico da SBPC VAI À ESCOLA nos campi  

(Darcy Ribeiro, FGA, FCE, FUP) 

Matutino 

9h30 – Chegada aos campi e recepção pelos monitores 

10h20 – Atividades agendadas previamente pela escola, informadas no 

momento da inscrição pelo link https://forms.office.com/r/EWcTdCYyF3   

12h - Retorno à escola 

Vespertino 

13h30 – Chegada aos campi e recepção pelos monitores 

14h20 – Atividades agendadas previamente pela escola, informadas no 

momento da inscrição pelo link https://forms.office.com/r/EWcTdCYyF3  

16h – Retorno à escola 

 

Exemplo de Programa Básico da SBPC JOVEM no Campus Darcy Ribeiro 

Matutino 

9h30 – Chegada à UnB e recepção pelos monitores 

10h20 – Atividades agendadas previamente pela escola, informadas no 

momento da inscrição pelo link https://forms.office.com/r/EWcTdCYyF3  

11h30 – Passeio pela Trilha da Ciência 

12h – Retorno à escola 

 

Vespertino 

13h30 – Chegada à UnB e recepção pelos monitores 

14h20 – Atividades agendadas previamente pela escola, informadas no 

momento da inscrição pelo link https://forms.office.com/r/EWcTdCYyF3  

15h30 – Passeio pela Trilha da Ciência 

16h – Retorno à escola 

 

PROGRAMAÇÃO  

 
SBPC VAI À ESCOLA 

Horário 
25 de julho 

(segunda-feira) 
26 de julho 
(terça-feira) 

27 de julho 
(quarta-feira) 

28 de julho 
(quinta-feira)  

29 de julho 
(sexta-feira) 

10h às 18h 
Campus Darcy 

Ribeiro 

Campus de 
Ceilândia 

(FCE)  
 

Campus Darcy 
Ribeiro 

Campus de 
Planaltina 

(FUP)  
 

Campus Darcy 
Ribeiro 

Campus do 
Gama (FGA) 

 
Campus Darcy 

Ribeiro 

Campus 
Darcy Ribeiro 

 

SBPC JOVEM 

Horário 25 de julho 
(segunda-

feira) 

26 de julho 
(terça-feira) 

27 de julho 
(quarta-feira) 

28 de julho 
(quinta-feira)  

29 de julho 
(sexta-feira) 

10h às 18h 
Campus 

Darcy Ribeiro 
Campus Darcy 

Ribeiro 
Campus Darcy 

Ribeiro 
Campus Darcy 

Ribeiro 
Campus 

Darcy Ribeiro 
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