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A Semana Nacional de Ciência
e Tecnolologia 2013 em Cam-
pinas, que terá início na segun-
da-feira às 9h, na Lagoa do Ta-
quaral, será uma mostra da
tecnologia de ponta que é pro-
duzida na cidade, com uma
programação voltada para a di-
vulgação, difusão e apropria-
ção social de conhecimentos
científicos e tecnológicos rela-
cionados à ciência, à saúde e
ao esporte. Uma tenda está

sendo montada no parque,
perto do Planetário, onde o
Centro de Tecnologia da Infor-
mação (CTI) Renato Archer,
coordenador do evento, fará
uma exposição em tecnologias
da informação. Cerca de 50
mil pessoas, especialmente es-
tudantes, são esperados.

Na tenda haverá exposição
de temas como microeletrôni-
ca, robótica e tecnologias 3D,
além dos trabalhos do Centro
Nacional de Referência em
Tecnologia Assistiva (CNRTA),
do Programa Ambientronic (re-
síduos eletrônico), da Divisão
de Qualificação e Análise de
Produtos Eletrônicos e do pro-
jeto Auxilis (tecnologias que
auxiliam a acessibilidade).

Além disso ocorrerão ofici-
nas que abordarão conceitos
de software, seu desenvolvi-
mento e segurança, através de

exemplos simples da vida real,
para os alunos do Ensino Mé-
dio. A programação inclui ain-
da palestras sobre temas de
saúde como alimentação, nu-
trição e obesidade, prática de
esportes e prevenção de aci-
dentes. Além das palestras so-
bre os projetos tecnológicos se-
rão apresentados vídeos sobre
diversos assuntos, como, por
exemplo, as doenças nos tem-
pos modernos.

A Prefeitura, parceira do
evento, programou visitas a
empresas de inovação e ativi-
dades esportivas e recreativas,
palestras na área de saúde e
apresentações circenses. As vi-
sitas ocorrerão no CPqD, Mu-
seu Exploratório de Ciências,
Universidade Estadual de

Campinas (Unicamp), CPFL,
Rhodia e CNPEM, que congre-
ga laboratórios de novos mate-
riais e bioetanol e o maior ace-
lerador de partículas do He-
misfério Sul. O museu levará
uma atividade itinerante ao
parque municipal. É um cami-
nhão equipado com ferramen-
tas e bancadas móveis, nas
quais os visitantes serão esti-
mulados a encontrar soluções
para diversos desafios, acom-
panhados por monitores de
acordo com a faixa etária.

O Centro Paula Souza e o
Instituto Federal estarão pre-
sentes no evento com exposi-
ções e palestras e atividades
de divulgação de seus cursos.
Serão expostos projetos desen-
volvidos de alunos e professo-

res das escolas técnicas Bento
Quirino e Etecap.

O tema de 2013 foi escolhi-
do para aproveitar os grandes
eventos esportivos mundiais a
serem realizados no Brasil, co-
mo a Copa do Mundo e os Jo-
gos Olímpicos, que servirão pa-
ra motivar a população, em es-
pecial as crianças e os jovens,
a conhecer os aspectos científi-
cos, educacionais e de saúde
nas atividades esportivas.

A semana promoverá e
apoiará atividades que estimu-
lem a interação entre o espor-
te, a ciência e a saúde, mos-
trando ao público como a ciên-
cia e a tecnologia são hoje ele-
mentos essenciais neste domí-
nio, particularmente nos es-
portes de alto desempenho.

Equipe montava tenda na tarde de ontem na Lagoa: espaço receberá exposição de centros de pesquisa

Tema foi escolhido
para aproveitar Copa
e Jogos Olímpicos

Segunda-feira

Abertura

9h — na tenda, o prefeito Jonas
Donizette (PSB) abre o evento

Palestras na tenda

9h30 — Conceitos e Aplicações
das Tecnologias 3D
10h e 10h30— Bruno Landgraf
— vela paralímpica
11h — Práticas integrativas e
sáude - Uma vida longa e
saudável (30min) Dr. Willian
Hyppólito Ferreira
11h30 — A ciência que eu faço:
Rodrigo Gonçalves Dias (7min);
Félix Baumgartner, o Salto Livre
mais alto do mundo (20min)
13h — projeto G: Futebol
(10min); Vizinhos queridos
(15min)
13h30— Cicloativista (15min);
Trânsito congestionado (15min)
14h — Produtos eletrônicos
ambientalmente corretos
14h30 e 15h — Esgrima
Adeacamp
15h30— Práticas integrativas e
saúde vida longa e saudável
16h — Prevenção de acidentes
(Como acionar o Samu)
16h30 — Se não me falha a
memória (60min)

Atividades externas

9h
Jogos de mesa (dama, xadrez,
dominó)
Circuito esportivo (salto,
flexibilidade, força, equilíbrio e

resistência)

10h
Jogos de mesa (dama, xadrez,
dominó)
Circuito esportivo (salto,
flexibilidade, força, equilíbrio e
resistência)
Circo itinerante
Oficina vôlei de areia
Oficina vôlei de areia

11h
Circo itinerante

12h
Simulação atendimento Samu

13h
Jogos de mesa (dama, xadrez,
dominó)
Circuito esportivo (salto,
flexibilidade, força, equilíbrio e
resistência)

14h
Circuito esportivo (salto,
flexibilidade, força, equilíbrio e
resistência)
Oficina capoeira, ritmo e
malabares com pandeiro

15h
Oficina capoeira, ritmo e
malabares com pandeiro
Circo itinerante
Atividades laborais (lian gong,
xiang gong, etc)

16h
Circo itinerante
Atendimento Samu -
simulação
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