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Sala de Imprensa – Informações Gerais                                          
_____________________________________ 

 

 

 

A Sala de Imprensa da 60ª Reunião da SBPC foi montada de forma a oferecer praticidade, 

conforto e comodidade aos jornalistas. Ela está localizada ao lado do Centro de Convenções 

e do Ginásio (abertura oficial e exposição de pôsteres), em frente à SBPC Jovem e bem 

próxima da ExpoT&C. 

 

Foi dada prioridade à instalação de rede Wi-Fi e montagem de bancadas livres para 

notebooks. Como apoio, haverá dez computadores, com entrada USB e ligados à internet. A 

Sala de Imprensa comporta ainda um pequeno estúdio de TV, um auditório para coletivas e 

um espaço de convivência.  

 

Informações detalhadas seguem abaixo (inclusive um quadro preliminar das coletivas). 

Esclarecimentos quanto à estrutura e solicitações de informações podem ser feitos pelo 

telefone (19)  3521-5135 ou pelo e-mail ahlima@reitoria.unicamp.br.  

 

 

LOCAL 
 

Laboratório da Imagem e do Som (LIS),  
no Centro de Convenções (CDC) - Ginásio Multidisciplinar 
Rua Elis Regina 

Cidade Universitária "Zeferino Vaz" 

Barão Geraldo - Campinas - SP 

Entrada: à direita da entrada principal do CDC 

  

Mapa - outros mapas e instruções sobre como chegar à Unicamp em http://www.sbpc2008.unicamp.br 
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RETIRADA DE CRACHÁ E KIT IMPRENSA 
 

Pode ser feito a qualquer dia e horário na própria Sala de Imprensa (Espaço Ascom), desde 

que dentro da programação de funcionamento.  

 

 

FUNCIONAMENTO 
 

Domingo, 13 de julho: das 18h às 22h30 

Segunda a sexta-feira, de 14 a 18 de julho: das 8h às 19h30 

 

 

ESTRUTURA OFERECIDA 
 

. Rede Wi-Fi para notebooks;  

. Dez computadores de apoio; 

. Duas impressoras, sendo uma também xerox; 

. Dois telefones;  

. Livro de siglas e palestrantes 

. Espaço para recarga de celular (110V) 

 
.Estúdio de TV  
. Um pequeno estúdio de TV. Ele estará livre aos que desejarem não somente gravar em 

vídeo, mas fazer entrevistas tendo imagem de estúdio como plano de fundo.  

. Será necessário reservar horário junto aos monitores.   

 
.Auditório de coletivas  
. Diariamente serão realizadas coletivas. A programação preliminar segue neste e-mail e 

estará afixada na Sala de Imprensa. Toda e qualquer alteração será comunicada com 

antecedência na própria sala.  

. O auditório de coletivas também poderá ser cedido. Os interessados em promover 

atividades paralelas poderão procurar pela jornalista Adriana Lima.   

 

. Suporte de editorial: a Assessoria de Imprensa da Unicamp está se preparando para cobrir 

o maior número possível de eventos. Ela estará com um blog no qual postará as notícias. Na 

Sala de Imprensa deixaremos à disposição cópias impressas dessas notícias e, também, na 

oportunidade, forneceremos o endereço do blog. 

 

. Suporte fotográfico: 

Todas as fotos registradas pelos fotógrafos da Unicamp estarão disponíveis no blog do 

evento para os veículos que necessitarem. Solicitações também podem ser feitas pelo          

e-mail fotoascom@reitoria.unicamp.br.  

 

OBS: As rádios CBN e MCT terão uma estrutura de atendimento à imprensa montada 

dentro da ExpoT&C, pavilhão 4.  
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COLETIVAS – PLANO PRELIMINAR 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, dia 14, às 9h30 (confirmada) 
 
Sergio Rezende (ministro - MCT) 

Política Nacional de C&T 
 
 
Segunda-feira, dia 14, às 12h15 (a confirmar) 
 

Carlos Minc (ministro Carlos Minc (ministro Carlos Minc (ministro Carlos Minc (ministro ---- MMA) MMA) MMA) MMA) 
Política Ambiental  
 
 
Terça-feira, dia 15, às 12h15 (confirmada) 
 
Carlos Nobre (CPTEC – INPE) 

Mudanças climáticas e o Brasil: porque devemos nos preocupar 
e 
 José Goldemberg (USP) 

Conseqüências ambientais do uso de energia   
  
 
Terça-feira, dia 15, às 15 horas (confirmada) 

Instituição promotora da coletiva: Ministério da Ciência e Tecnologia  
José Monserrat Filho (MCT) 

Lançamento do livro “Direito e Política na Era Espacial” 
 
O livro é composto de 12 capítulos, no qual Monserrat conta como nasceu a Era Espacial; analisa 
os principais acontecimentos e avanços ocorridos ao longo de 50 anos; alerta sobre os riscos de 
se transformar o espaço em "teatro de guerra" e reflete sobre como "estabelecer amplas e sólidas 
garantias jurídicas de paz e segurança no espaço". O trabalho trata, especialmente,  de questões 
ligadas ao tratamento do lixo espacial.  
 
 
Quarta-feira, dia 16, às 12h15 (confirmada) 
 
Paulo Barreto (IMAZON) 
Etanol: sustentabilidade na produção de etanol e alternativas aos biocombustíveis  
eeee    
Marco Aurélio Pinheiro Lima (Unicamp) 
É o diretor do Centro de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE) que será construído em 
Campinas. Com financiamento do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), o CTBE objetiva ser 
um centro agregador das pesquisas brasileiras para produção do etanol, possibilitando também, a 
aplicação dos resultados em escala industrial. A meta é manter o Brasil na liderança da produção  
do etanol de cana-de-açúcar. Dentre as linhas de atuação estão as pesquisas para produção 
sustentável de etanol a partir do bagaço e palha da cana-de-açúcar e redução de custos e 
impactos ambientais no plantio e na colheita da cana.  
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Quinta-feira, dia 17, às 12h15  (a confirmar) 
 

Celso Celso Celso Celso Amorim (ministro Amorim (ministro Amorim (ministro Amorim (ministro ---- Relações Relações Relações Relações Exteriores) Exteriores) Exteriores) Exteriores)    
Contribuição do Programa CBERS para as relações Brasil-China  
    
 
Sexta-feira, dia 18, às 12h15  (confirmada) 
 
Mayana Zatz (USP) 

Pesquisas com células-tronco 
e 
Angela Luzo (Unicamp) 
Coordenadora do banco de sangue de cordão umbilical da Unicamp  
 


