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APRESENTAÇÃO
A Organização de Estados Iberoamericanos para a Educação, Ciência e Cultura (OEI), junto com a
Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID), a Fundação Espanhol
para a Ciência e Tecnologia (Fecyt), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o Conselho
Superior de Pesquisas Científica da Espanha (CSIC) e o Instituto ECYT da Universidade de Salamanca
convocam para a primeira edição do Foro Iberoamericano de Comunicação e Divulgação Científica, que
acontecerá no campus da Unicamp, em Campinas (São Paulo), de 23 a 25 de novembro de 2009.
O Foro tratará de questões teóricas, práticas e metodológicas relacionadas com a comunicação e a
divulgação científica no âmbito do Espaço Iberoamericano do Conhecimento. Este Foro forma parte das
ações da Rede Iberoamericana de Comunicação e Divulgação de Informação Científica, Cultural e
Educativa, impulsionada pela OEI e com o apoio do Instituto ECYT da Universidade de Salamanca, cujo
objetivo é incrementar o volume de informação relativa à Ciência e à Tecnologia disponível para a
sociedade, melhorando a cultura científica dos cidadãos e fomentando a transmissão de um acervo
científico em espanhol e em português. Assim, a Rede pretende criar canais que melhorem a visibilidade
internacional da Ciência, da Cultura e da Educação gestadas e produzidas na Iberoamérica. O evento
estrutura‐se a partir de conferências, mesas redondas temáticas, comunicações orais, pôsteres e
apresentações.
Serão aceitos, para apresentação oral, trabalhos relacionados aos seguintes eixos temáticos:
Eixo 1. Comunicação científica
Eixo 2. Divulgação e informação científica
Eixo 3. Participação pública em Ciência e Tecnologia
Os interessados nas comunicações orais devem submeter seu trabalho de acordo com as normas pré‐
estabelecidas (ver subitem de participação).
Paralelamente, as entidades organizadoras do Foro convidarão agentes, centros e programas
iberoamericanos de reconhecida trajetória na Comunicação e Divulgação Científica, para apresentação
de comunicações orais.
Complementando as atividades, durante o Foro será realizada uma série de reuniões e apresentações
de redes vinculadas às instituições organizadoras.
EIXOS TEMÁTICOS
Eixo 1. Comunicação científica: A Comunicação de ciência e tecnologia é um elemento central do
Espaço Iberoamericano do Conhecimento. A Comunicação no sistema de ciência e tecnologia, o papel
da ciência no assessoramento político ou empresarial e, especialmente, a comunicação
ciência‐sociedade constituem hoje importantes objetos de pesquisa interdisciplinar e são uma das
metas principais para o desenvolvimento socioeconômico das regiões da Iberoamérica. O Foro pretende
contribuir para o levantamento de experiências comuns e para a coordenação de iniciativas que tornem
possível um avanço comum e compartilhado na Iberoamérica.

Eixo 2. Divulgação e informação científica: Numerosas e diversas iniciativas de divulgação da ciência e
promoção da ciência e da informação científica se articulam hoje em programas, projetos e atividades
de agências e departamentos de agências governamentais e grandes empresas. A heterogeneidade
desta área e o grande interesse público e institucional existente tornam necessária a criação de fóruns e
espaços como o presente para a troca de informações e experiências, assim como para possibilitar a
coordenação de ações.
Eixo 3. Participação pública em Ciência e Tecnologia: A evolução política das nossas sociedades nas
últimas décadas resultou em um papel mais democrático dos cidadãos no âmbito de ciência e
tecnologia. Trata‐se de um fenômeno que tem acompanhado o desenvolvimento da sociedade do
conhecimento e a consolidação da cultura científica como um elemento essencial da cultura e do
exercício de cidadania responsável. O Foro tem como objetivo criar um espaço para intercâmbio de
experiências de participação na América Latina e uma melhor compreensão da sua conexão com a
promoção da cultura científica.
COMITÉS
Comitê Assessor








Alfonso Beltrán (FECYT, España)
Antonio Nicolau (AECID, España)
Miguel Ángel Quintanilla (Instituto ECYT, España)
Pilar Tigeras (CSIC, España)
Juan Carlos Toscano (OEI)
Ivana de Sequeira (OEI)
Carlos Vogt (Secretaria de Educación Superior del Estado de São Paulo, Brasil)

Comitê Científico

















Montaña Cámara Hurtado (Universidad Complutense, España)
Juri Castelfranchi (Unicamp/Fapesp, Brasil)
Ana Cuevas (Instituto ECYT, España)
Sandra Daza (Observatorio de Ciencia y Tecnología, Colombia)
Antonio Firmino da Costa (ISCTE, Portugal)
Noemí Girbal (CONICYT – Argentina)
Marta González (CSIC, España)
José Antonio López Cerezo (OEI/Universidad de Oviedo, España)
José Luis Luján (Universidad de las Islas Baleares, España)
Luisa Massarani (SciDev.Net/Fundación Oswaldo Cruz, Brasil)
Armando Menéndez (Universidad de Oviedo, España))
Carolina Moreno (Universidad de Valencia, España)
Lourdes Palma (SENACYT, Panamá)
Cristina Palma Conceiçao (CIES, Portugal)
Walter Bazzo (UFSC, Brasil)
Carmelo Polino (Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad)

Comitê Organizador






Laura Corcuera (FECYT, España)
Laura Ferrando (Área Cultura Científica CSIC)
Carmen Pérez (OEI)
Sabine Righetti (UNICAMP, Brasil)
Ernesto Robles (OEI)

PARTICIPAÇÃO

erão aceitos, para apresentação oral, trabalhos relacionados aos seguintes eixos temáticos:
Eixo 1. Comunicação científica
Eixo 2. Divulgação e informação científica
Eixo 3. Participação pública em Ciência e Tecnologia
Os interessados nas comunicações orais devem submeter seu trabalho de acordo com as seguintes
normas:


Estrutura do trabalho (em Word ou RTF, Times New Roman 12, espaço simples entre linhas):
‐ Título
‐ Autor ou autores
‐ Centro ou instituição
‐ Endereço postal
‐ Endereço de correio eletrônico (email)
‐ Eixo do Foro em que se enquadra o trabalho
‐ Palavras‐chave
‐ Resumo do trabalho com até 300 palavras
‐ Breve bibliografia





Idiomas: espanhol ou português
Data limite para recepção de trabalhos: 15 de setembro de 2009.
Os trabalhos devem ser enviados para o seguinte correio
forocampinas09@oei.es

eletrônico

(email):

A comunicação da aprovação dos trabalhos será realizada até 30 de setembro de 2009.
Apresentações, autores, centros e programas
As apresentações estarão divididas nas seguintes categorias:
1. Museus e centros de divulgação e difusão
2. Centros e unidades de pesquisa sobre cultura científica
3. Programas de divulgação científica
4. Meios de Comunicação especializados
As instituições interessadas em apresentar trabalho deverão seguir as normas e os prazos estabelecidos
para as comunicações orais, identificando a seção na qual pretende apresentar.

INSCRIÇÃO
Valores de inscrição
Geral
100 US$
200 US$

De 1 de agosto de 2009 a 31 de outubro de 2009
De 1 de novembro de 2009 em diante

Estudantes
50% cuota general
50% cuota general

O prazo de inscrição online termina em 15 de novembro de 2009. Após essa data, as inscrições poderão
ser realizadas na sede do Foro.
O valor de inscrição inclui:






Participação nas sessões científicas
Documentação do Foro
Certificado de participação para os inscritos
Certificado de participação e de apresentação aos apresentadores de trabalho
Atas do Foro em formato digital

Formas de Inscrição



Inscrição on line
Formulário de inscrição (em formato Word)

PROGRAMA

Día 23
Inauguração ‐ Conferência
Mesa redonda ‐ Eixo 1
Conferência ‐ Eixo 1

Mañanas
(sesiones
plenarias)
Tardes
(sesiones
paralelas)

Comunicações

Agentes,
programas
e centros

Oficinas

Pôsteres

Día 24

Día 25

Mesa redonda ‐ Eixo 2
Conferência – Eixo 2

Mesa redonda – Eixo 3
Conferência – Eixo 3

Comunicações

Agentes,
programas
e centros

Oficinas

Pôsteres

Comunicações

Agentes,
programas
e centros

Pôsteres

Oficinas
Conferência ‐ encerramento

CALENDÁRIO

1 de agosto de 2009
30 de setembro de 2009
Até 15 de outubro de 2009
30 de outubro de 2009
16 de outubro de 2009
30 de outubro de 2009
7 de novembro de 2009
31 de outubro de 2009
15 de novembro de 2009
Del 23 al 25 de novembro de 2009

Início do prazo de inscrição e de envio de inscrição e de envio de trabalhos
Fim do prazo de envio de trabalhos
Notificação de aceitação dos trabalhos
Data limite para a realização da inscrição dos participantes com trabalhos
aceitos
Abertura do prazo de solicitação de bolsas
Fim do prazo de solicitação de bolsas
Resultado da solicitação de bolsas
Fim da inscrição com tarifa reduzida
Fim do prazo de inscrição
Celebração do Foro

CONTATO

Secretaria do Foro
Universidade Estatal de Campinas
UNICAMP Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
Barão Geraldo ‐ Campinas, São Paulo, Brasil
CEP: 13083‐970
Email: forocampinas@oei.es
SEDE

Universidade Estatal de Campinas
UNICAMP Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
Barão Geraldo ‐ Campinas, São Paulo, Brasil
CEP: 13083‐970
ORGANIZAÇÃO
Convocam:






Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Colaboram:







Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (CAEU‐OEI)
Laboratorio de Estudios Avanzados en Periodismo (Labjor/UNICAMP)
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Instituto Universitario de Estudios de Ciencia y Tecnología (ECYT/USAL)

