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25 de julho
Segunda-feira

Campus Darcy Ribeiro
Centro Comunitário da Universidade de Brasília
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Roda de Conversa sobre a Revista Com Censo
Jovem - RCCJ
Lançamento do livro "Para Darwin" - 3.ª edição e
Lançamento do livro "A Vida de Fritz Müller"

STEAM, Aprendizagem Criativa e Educação Maker:
inspirando novas gerações de cientistas para o setor
aeroespacial.
Empreendedorismo jovem no DF - Sebrae

As Cooperações Promovidas pelo Centro Alemão
de Ciência e Inovação (DWIH) São Paulo Marcio Weichert
Roda de Conversa sobre a Revista Com Censo
Jovem - RCCJ
Conheça a Universidade de Münster - Alemanha
A Universidade e as novas gerações no Espaço
Sansão e Dalila - dupla circense

Roda de Conversa sobre a Revista Com Censo
Jovem - RCCJ

Programa Espacial Brasileiro e as Carreiras
Espaciais
Espetáculo: No mundo da Lua
Espetáculo: No mundo da Lua
Roda de Conversa sobre a Revista Com Censo
Jovem - RCCJ
A Moda Contemporânea Representada pela
Nacionalidade do Bioma Cerrado

Espetáculo: No mundo da Lua
Espetáculo: No mundo da Lua

Roda de Conversa sobre a Revista Com Censo
Jovem - RCCJ

Roda de Conversa sobre a Revista Com Censo
Jovem - RCCJ

PROGRAMAÇÃO EXPOT&C - SBPC JOVEM - PALCO
Campus Darcy Ribeiro
Centro Comunitário da Universidade de Brasília

• LANÇAMENTO DO LIVRO PARA DARWIN 3A EDIÇAO E
LANÇAMENTO DO LIVRO A VIDA DE FRITZ MÜLLER
Trata-se do lançamento destas duas obras para comemoração do
bicentenário de nascimento de Fritz Müller.

• STEAM, APRENDIZAGEM CRIATIVA E EDUCAÇÃO MAKER:
INSPIRANDO NOVAS GERAÇÕES DE CIENTISTAS PARA O
SETOR AEROESPACIAL

Valentina Scott irá apresentar "STEAM, Aprendizagem Criativa e Educação
Maker: inspirando novas gerações de cientistas para o setor aeroespacial".

• A UNIVERSIDADE E AS NOVAS GERAÇÕES NO ESPAÇO
Gabriel Figueiró de Oliveira apresentará "A Universidade e as novas
gerações no Espaço".

• PROGRAMA ESPACIAL BRASILEIRO E AS CARREIRAS
ESPACIAIS

Adriana Elysa Alimandro Correa e Erick Luiz Souza Silva apresentarão
"Programa Espacial Brasileiro e as Carreiras Espaciais".

• RODA DE CONVERSA SOBRE A REVISTA COM CENSO
JOVEM - RCCJ

Os parceiros e parceiras, que contribuíram na criação e produção dos
trabalhos que fazem parte da edição inaugural da RCCJ, foram convidados
e convidadas para discutir suas vivências e experiências ao desenvolver a
pesquisa e preparar o texto publicado na revista.

• NO MUNDO DA LUA

Espetáculo teatral. Cinco jovens recebem um chamado misterioso para um
encontro em que se faz urgente solucionar um enigma. Esses personagens que aspiram, no futuro, trabalhar em áreas importantes como
Astronomia, Física, Química, Medicina e Computação, se encontram e
começam uma jornada em direção ao entendimento da importância de
suas vocações.

• A MODA CONTEMPORÂNEA REPRESENTADA PELA NACIONALIDADE DO BIOMA CERRADO
Essa proposta visa a realização de desfile de moda contemporânea
baseada nas “cores do cerrado”, idealizado 100% por mulheres que
trabalham com economia criativa promovendo o empreendedorismo
feminino local, e assim, a equidade de gênero. Esse conceito conversa

diretamente com o tema da SBPC Jovem deste ano que é ciência,
independência e soberania nacional, em alusão ao que marca o
bicentenário da independência do Brasil e o centenário da semana da
arte moderna, por isso, a moda contemporânea será representada pela
nacionalidade do bioma cerrado. A coleção apresentada será composta
por toda a brasilidade que o bioma cerrado dispõe e contará com roupas,
acessórios e visual produzidos por estilistas, artesã e maquiadora locais,
explorando toda a sua criatividade usando para compor as peças do
desfile produtos nacionais, artesanais, fios e sementes do bioma
predominante da região centro-oeste, bioma este que é considera do
maior da América do Sul e o segundo maior do Brasil.
Abertura do desfile: A apresentação do desfile será iniciada com uma
roda de conversa com todas as envolvidas, explicando o processo de
criação, assim como, a apresentação de croquis e projeções visuais
(slides e vídeo), onde a conversa será mediada pela comunicadora
Bárbara Vieira. A proposta visa a realização de desfile de moda contemporânea baseada nas “cores do cerrado”, idealizado 100% por mulheres
que trabalham com economia criativa promovendo o empreendedorismo
feminino local, e assim, a equidade de gênero. Esse conceito conversa
diretamente com o tema da SBPC Jovem deste ano que é ciência,
independência e soberania nacional, em alusão ao que marca o
bicentenário da independência do Brasil e o centenário da semana da
arte moderna, por isso, a moda contemporânea será representada pela
nacionalidade do bioma cerrado.
Segundo momento: Será realizada oficina de maquiagem onde uma das
criadoras que é maquiadora, irá maquiar uma das modelos antes do
desfile, e em seguida a apresentação do resultado da criação da coleção
no desfile. Serão doze modelos, entre homens e mulheres, usando peças
(roupas e acessórios) produzidas somente com materiais nacionais,
usando elementos do cerrado, tais como: sementes, palhas e fios
oriundos do cerrado, peças customizadas com a reutilização de roupas e
tecidos, e produção de alguns itens de maquiagem artesanais, com foco
na sustentabilidade. Os produtos produzidos pelas empreendedoras
também serão expostos em stand para que o público possa visualizar
melhor o trabalho. A proposta visa a realização de desfile de moda
contemporânea baseada nas “cores do cerrado”, idealizado 100% por
mulheres que trabalham com economia criativa promovendo o empreendedorismo feminino local, e assim, a equidade de gênero. Esse conceito
conversa diretamente com o tema da SBPC Jovem deste ano que é
ciência, independência e soberania nacional, em alusão ao que marca o
bicentenário da independência do Brasil e o centenário da semana da
arte moderna, por isso, a moda contemporânea será representada pela
nacionalidade do bioma cerrado.

