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PROGRAMAÇÃO

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) é um evento que

tem por objetivo aproximar a Ciência e a Tecnologia da população, por meio

de atividades e eventos regionais de divulgação científica, tecnológica e de

inovações.

A Universidade Federal da Paraíba, através de sua Pró-Reioria de

Extensão e Assuntos Comunitários (PRAC), estará promovendo sua Semana

Nacional de Ciência e Tecnologia de 21 a 25 de Outubro de 2019 nas

dependências do Centro de Tecnologia/Campus I, contemplando ciclo de

palestras, mesas redondas, oficinas, minicursos e feiras.

Inserida no escopo da SNCT, o Centro de Tecnologia da UFPB,

através de sua Assessoria de Extensão, realizará a IV Feira de Inovação e

Tecnologia (IV FIT), que acontecerá no térreo do Bloco de Multimídia do CT,

no dia 22/10/19 (terça-feira), das 8h às 18h. A Feira contemplará exposição de

produtos e serviços inovadores e/ou melhorados, produzidos na instituição,

por sua comunidade acadêmica e, também, por empresas. Contará com a

presença de laboratórios da UFPB, projetos e produtos de pesquisa da

instituição, empresas/instituições convidadas, além de diversas Empresas

Juniores da instituição.

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano terá como tema

“Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento

Sustentável”. A Bioeconomia se propõe a melhorar o processo de

desenvolvimento econômico-social, através do uso de novas tecnologias que

priorizem a qualidade de vida da sociedade e preservação do meio ambiente,

aplicando conhecimentos biológicos na agregação de valor às operações

econômicas.

Público-alvo: Alunos – secundaristas, de graduação e de pós -,

professores, pesquisadores, profissionais, empreendedores e comunidade em

geral. O evento é aberto ao público e todas as suas atividades são gratuitas.
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