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MARINHA DO BRASIL 

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA MARINHA 

Imperium per Scientia 

PRESS RELEASE 
Brasília - DF, 28 de junho de 2016. 

 

 MARINHA PARTICIPA DA “68ª REUNIÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O 

PROGRESSO DA CIÊNCIA” (SBPC) 

 

O primeiro Simulador de Passadiço Nacional, Oficina de Nós de Marinheiro e as Minas de 

MH-60 são algumas das atrações do estande da Marinha no Evento, que ocorrerá no período 

de 03 a 09 de julho de 2016, na Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), em Porto 

Seguro (BA) 

A Marinha do Brasil (MB) participará da 68ª Reunião da SBPC representada pela Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha (SecCTM), Centro de Análises de Sistemas Navais 

(CASNAV) e por Organizações Militares do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN). 

 

 

 
 

O primeiro Simulador de Passadiço Nacional desenvolvido pela Marinha do Brasil 

 

 

No estande da Marinha, o visitante poderá experimenar a sensação de “navegar” com o primeiro 

Simulador de Passadiço Nacional, desenvolvido pelo Centro de Análises de Sistemas Navais 

(CASNAV). Terá a  oportunidade de aprender a confeccionar os famosos “Nós de Marinheiro”, 

obter informações sobre os processos seletivos para ingresso na Marinha, além de  conhecer um 

pouco mais sobre o trabalho da nossa Força Naval, como, por exemplo, o que é desenvolvido pelo 

Grupo de Avaliação e Adestramento de Guerra de Minas (GAAGueM), responsável pela 

elaboração, manutenção e desenvolvimento de doutrina voltada para a Guerra de Minas.  
. 
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O evento será aberto ao público: as 

programações podem ser assistidas gratuitamente 

pelos visitantes, sem a necessidade de inscrição 

(exceto os minicursos, cujas vagas são limitadas). 

 

 

 

Mais informações sobre o estande da Marinha, 

contate: 

 

Assessoria de Comunicação Social da SecCTM 
E-mails: comunicacao@secctm.mar.mil.br ou 

ascomsecctm@gmail.com  

 

Tel: (61) 3429-4042/(61)3429-1944 

Cel: (61) 99176-2597 

 

 

 

 

 

 

A Mina SH-60 estará exposta no estande da Marinha 

 

Credenciamento da imprensa  

(Fonte: Assessoria de Imprensa da SBPC) 

 

Credenciamento para a 68ª Reunião da SBPC em Porto Seguro (BA) 

 

O evento científico, o maior da América Latina, ocorre entre os dias 3 e 9 de julho, no campus de 

Porto Seguro da UFSB  

 

Está aberto o credenciamento para os profissionais de veículos de comunicação – jornal, revista, 

rádio, TV e internet – que irão cobrir a 68ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência (SBPC). A reunião, considerada o maior evento científico e tecnológico da América 

Latina, acontecerá no campus de Porto Seguro da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) 

entre os dias 3 e 9 de julho.  

 

A abertura solene será no dia 03 (domingo). A partir do dia 04 tem início a programação científica e 

as demais atividades dentro do campus da UFSB. 

 

Na sala de imprensa, localizada na Torre Sul esquerda" do "Pavilhão de Feiras”, os profissionais de 

imprensa terão acesso aos materiais de divulgação produzidos pela Comissão de Comunicação do 

Evento, participarão de coletivas, como também poderão solicitar entrevistas. As programações 

completas (SBPC Científica, SBPC Jovem, SBPC Inovação, SBPC Indígena e SBPC Cultural) 

podem ser conferidas no site do evento.  O credenciamento pode ser feito no mesmo site, no link. 

Serviço: 

“68ª REUNIÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA” 

Local: Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), em Porto Seguro (BA) 

Período: 03 a 09 de julho de 2016 

Horário: a partir das 9 horas 

ENTRADA FRANCA 
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