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Tem início a 69ª Reunião da SBPC
Com o tema “Inovação – Diversidade – Transformações”, a Reunião
contará com mais de 240 atividades durante toda a semana, com a
participação de pesquisadores renomados do Brasil e exterior, e
gestores do sistema estadual e nacional de C&T. Clique aqui e confira a
participação do CBCE

Lista dos trabalhos aprovados no XX CONBRACE&VII CONICE
Confira os trabalhos aprovados para o XX CONBRACE&VII CONICE. Foram 356
Comunicações orais e 447 Pôsteres
Clique aqui para acessar a listagem

Parceria firmada pelo Ministério da educação oferece cursos
gratuitos na área esportiva
Por meio do acordo, professores da rede pública de educação básica passam a ter
acesso aos cursos do Programa Impulsiona, gratuitos, que abrangem as modalidades
esportivas do Mais Educação. Para mais informações e inscrições clique aqui

“Se 2017 está ruim, 2018 será ainda pior”, afirma Helena Nader em
audiência pública sobre a ciência no Brasil
“A presidente da SBPC participou na manhã do dia 13 de julho do debate na Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) do Senado, que
reuniu representantes do governo e da academia para debater a crise na ciência
brasileira.” Para ler a matéria na integra clique aqui

Editais abertos
•
•
•
•
•

Duas vagas para docentes efetivos na UFJF – Campus Governador Valadares
Bolsas de produtividade em Pesquisa – CNPq
Bolsas de Pós-Doutorado na cidade de Laxenburg, Áustria.
Chamada 11 do Programa de bolsas para pesquisa Capes/Humboldt
Chamada pública para certificadores do ENEM

Próximos eventos:
•
•

Simpósio Internacional de Educação e Comunicação – 18 à 20 de outubro - Universidade Tiradentes
de Sergipe – Para mais informações clique aqui
IX Encontro Brasileiro Da Rede Latino Americana de Estudos sobre o trabalho docente – 8 à 10 de
Novembro – Campinas/São Paulo. Para informações clique aqui
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