São Carlos/SC 07 de Outubro de 2019

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) visa aproximar a Ciência e
Tecnologia da população, promovendo eventos que congregam centenas de instituições a
fim de realizarem atividades de divulgação científica no país. Neste ano, a SNCT traz
como tema “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para Desenvolvimento Sustentável”.
O Brasil figura como um dos países mais desigual do mundo; dessa forma, a SNCT
2019 busca apresentar soluções que visem a melhora desse indicador, já que grande
parte do conhecimento construído no Brasil ainda está muito limitado ao meio acadêmico
e não atinge de maneira completa aos rincões nacionais.
O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) tem por missão integrar a população à
ciência e tecnologia por meio de uma linguagem acessível e contínua e o Campus São
Carlos, no oeste catarinense, desponta como um polo integrador da comunidade local, de
escolas e da rede federal. Assim, a realização das atividades da SNCT em São Carlos
visam a integração acadêmica com a sociedade, o desenvolvimento social da região de
São Carlos em Santa Catarina, a discussão de pesquisas técnicas, gerais e de educação
para a redução das diferenças, a integração da Rede Federal com a rede municipal e
estadual de escolas do Oeste Catarinense e a aumento do impacto do Instituto Federal de
Santa Catarina na comunidade local.
As atividades da SNCT serão desenvolvidas de 21 a 24 de outubro de 2019, nas
dependências do IFSC – Campus São Carlos. As atividades contemplarão uma palestra
de abertura com um pesquisador da área da Bioeconomia além de palestras e mesas
redondas que contemplem as diversas áreas de ensino, pesquisa e extensão
desenvolvidas no campus.
Haverá a Feira de Ciência e Tecnologia, em que os alunos do IFSC – Campus São
Carlos e alunos das escolas do município e região serão convidados a apresentar
projetos que integrem ciência e tecnologia. Os professores do IFSC – Campus São Carlos
ofertarão oficinas relacionadas ao tema da SNCT. Além disso, serão desenvolvidas
atividades culturais que busquem valorizar e disseminar a cultura local.
A comissão organizadora espera vocês na SNCT 2019 do IFSC São Carlos.
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