UNIVERSIDADE FRANCISCANA – UFN
A Universidade Franciscana - UFN, Santa Maria – RS realizará atividades no dia C da Ciência (17 de outubro)
mas também englobará outras ações anteriores e posteriores à data para marcar a Semana Nacional de
Ciência
e
Tecnologia.
Todas
as
atividades
estão
disponibilizadas
no
site:
http://www.universidadefranciscana.edu.br

Ação 1 - Mesa Redonda – Painel
Tema: Ciência, Pesquisa e Inovação
- Situação da Pesquisa na Instituição e no Brasil – Profa. Dra. Solange Binotto Fagan - UFN
- Avanços da Ciência na Saúde – Profa. Dra. Virginia Cielo Rech - UFN
- Da ciência para o mercado. Economista Iaslan Menk (Aceleradora Tecnológica – Santa Maria)
- Convidados: estudantes de iniciação científica, graduação, mestrado, doutorado, docentes,
empresas da incubadora tecnológica da UFN e comunidade em geral.
Data: 17 de outubro de 2018. Horário: 16 às 18h.
Local: Sala de Conferências – 709, Conjunto III, UFN
Ação 2 - Programas de Rádio, TV, entre outros:
UFN TV – Universo Acadêmico – programa especial Coordenadores, Professores e Pesquisadores
em nível de Pós-graduação, que discutirão aspectos relativos a Ciência Hoje e como está sendo
pensada e desenvolvida a Ciência na Conjuntura internacional, nacional e institucional. Além disso,
será destacado a importância da Iniciação Científica Junior.
Data: 15 de outubro de 2018. Horário: 18h
Ação 3 - UNIARTES - Espaço Cientista Aprendiz Kids
O projeto UNIARTES busca a valorização da produção cultural e artística dos membros da
comunidade acadêmica – professores, funcionários, alunos, egressos, através de um espaço de
confraternização entre público interno e externo. Com edições bimestrais a Universidade
Franciscana abre as portas para proporcionar um ambiente de acolhimento e descontração para
todos que desejarem conhecer a instituição. Nesta edição será dado destaque para mostra científica
para com estudantes do Ensino Básico e professores/pesquisadores dos Cursos de Engenharias,
Física Médica e Computação.
Data: 20 de outubro de 2018. Horário: das 14h às 17h
Local: Universidade Franciscana, Conjunto III (Rua Silva Jardim, 1175), Hall do Prédio 15
Site para informações: http://www.universidadefranciscana.edu.br/site/cultura/uniartes
Ação 4 - Espaço Ciência - Mostra de Ciências e Matemática
Esta atividade propõe-se a contribuir com a educação e o ensino de uma sociedade em constante
transformação, despertar vocações científicas e/ou tecnológicas e identificar jovens talentosos que
possam ser estimulados a seguirem carreiras científico-tecnológicas. Está à frente da organização o
Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática e escolas do Ensino Básico da
região Central do RS – Apoio: CNPq.
Data: 25 de outubro de 2018. Horário: 12h30min às 18h30

Local: Universidade Franciscana, Conjunto III (Rua Silva Jardim, 1175), Hall do Prédio 16Site para
informações e inscrições:
http://www.universidadefranciscana.edu.br/eventos/maiseventos/Default.aspx?id=Y7WVanIbklE=
Ação 5 - Intervenção em salas de aula
Os estudantes dos Programas de Pós-Graduação (Mestrado e doutorado) e docentes (grupos de 3
pessoas) farão uma intervenção nas salas de aula dos cursos de Graduação falando sobre a
importância da Ciência e Tecnologia na vida das pessoas. Será realizada uma apresentação
institucional única por meio de banner e os estudantes convidarão a todos para participar da mesa
redonda “Ciência, Pesquisa e Inovação” no dia 17 de outubro.
Data: 16 de outubro de 2018 – todos os turnos
Local: todas as salas de aula da Instituição
Ação 5 – Exposição de banners
Serão expostos no Hall dos prédios da Instituição Banners sobre o dia C da Ciência com informações
sobre o impacto da Ciência e Tecnologia produzida na Instituição e no Brasil na vida das pessoas.
Data: de 16 a 19 de outubro de 2018 em todos os turnos.
Local: Hall dos Conjuntos I, II e III, UFN.

