SBPC – ELEIÇÕES 2015
De 21.05 a 12.06 - 2015
SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA

Brasília vista do espaço fotografada pelo astronauta italiano Garret Reisman

Prezados(as) sócios(as) da SBPC no Distrito Federal,
É com satisfação que apresento, na condição de candidata ao cargo de
secretária regional da SBPC no Distrito Federal, minha proposta de
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE GESTÃO para o biênio 2015/2017:

Objetivo Geral:
Promover a missão e os valores da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC) no Distrito Federal, em prol do desenvolvimento da ciência,
tecnologia e inovação no país.

Agradeço se puder contar com seu voto e sua colaboração no desenvolvimento das
metas propostas.

Atenciosamente,

Ligia Pavan Baptista

Candidata ao cargo de Secretária Regional da SBPC no Distrito Federal

Objetivos Específicos:
1º Incentivar boas práticas científicas e de gestão com base nos princípios da ética,
sustentabilidade, interdisciplinaridade, transparência e cooperação;
2º. estabelecer diálogo permanente e atuar em colaboração estreita com as diretrizes
e metas estabelecidas pela Diretoria da SBPC;
3º Fornecer apoio logístico para participação dos membros da Diretoria da SBPC em
eventos científicos, reuniões e/ou cerimônias realizadas no Distrito Federal e, se
necessário, representá-los nos mesmos;
4º Colaborar com a Diretoria da SBPC na organização das reuniões regionais e
anuais;
5º Desenvolver campanha para o aumento de número de sócios(as) da SBPC no DF
e de sociedades científicas afiliadas;
6º .Estabelecer canal de comunicação com a Diretoria, as demais secretarias
regionais, os(as) sócios(as) da SBPC no Brasil e com a sociedade em geral, por meio
da criação e desenvolvimento da página eletrônica www.sbpcdf.org.br;
7º Estimular a comunicação entre os(as) sócios(as) da SBPC no DF por meio da
criação de cadastro, disponibilizado na página eletrônica e utilização do email
sbpcdf@gmail.com;
8º .Fomentar a divulgação científica por meio do estímulo à criação e desenvolvimento
de novas mídias eletrônicas (redes sociais, blogs, bibliotecas digitais e virtuais,
periódicos científicos de livre acesso, etc.), a contribuição dos sócios do DF em
publicações da SBPC (Jornal da Ciência, Ciência e Cultura, etc.), assim como nos
programas desenvolvidos pelo CNPq com esse objetivo (ex: Popularização da
Ciência);
9º. Estabelecer parceria para o desenvolvimento da interlocução da SBPC junto ao
Congresso Nacional incentivando a participação dos(as) sócios(as) da SBPC no DF
em audiências públicas e comissões que discutam temas de suas respectivas
especialidades;
10º.Desenvolver parcerias estratégicas com instituições e centros de ensino e
pesquisa do Centro-Oeste, órgãos governamentais dos três poderes, empresas
públicas e privadas;
11º .Promover a internacionalização da SBPC por meio de acordos de cooperação
técnica internacional em CT&I, parcerias com organismos internacionais, fundações e
representações diplomáticas sediadas em Brasília;
12º. Incentivar a colaboração dos(as) sócios(as) da SBPC no DF em programas
governamentais e políticas públicas que contribuam para a melhoria da qualidade da
educação básica no País;

13º .Incentivar, por meio de divulgação na página eletrônica, a participação dos(as)
sócios(as) da SBPC no DF em projetos e editais promovidos pelas agências de
fomento à pesquisa federais e regionais, fundações, instituições de ensino superior
etc.;
14º.Incentivar a participação dos(as) sócios(as) da SBPC no DF como membros de
conselhos consultivos, comitês de assessoramento, equipe de pareceristas,
na
própria secretaria da SBPC/DF, em agências de fomento à pesquisa federais e
regionais, institutos de pesquisa, empresas públicas e privadas, fundações, periódicos
científicos, etc.
15º .Incentivar a criação do Museu de Ciência do DF;
16º. Estimular a promoção e a participação dos(as) sócios(as) da SBPC no DF em
eventos científicos realizados na região Centro-Oeste principalmente na Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia e Congressos de Iniciação Científica;
17º.. Apoiar a criação e desenvolvimento de grupos de trabalho, preferencialmente de
caráter interdisciplinar e interinstitucional, em áreas de interesse do Estado com a
finalidade de subsidiar políticas públicas;
18º. Estimular a participação de jovens pesquisadores(as) do DF em Programas
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq) e Programa de Iniciação
Científica Júnior (PICJ/CNPq), assim como, em eventos científicos realizados no DF e
nas reuniões anuais e regionais promovidas pela SBPC;
19º. Priorizar gestão participativa e transparente, contando com a colaboração dos(as)
sócios(as) da SBPC no DF e assumindo o compromisso de apresentar de forma
pública, em meio eletrônico de acesso livre, relatórios trimestrais de atividades e
prestação de contas.
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