SOCIEDADE DE TOXICOLOGIA
E QUÍMIC A AMBIENTAL

QUEM SOMOS

Avançando carreiras.
Construindo redes.

A Sociedade de Toxicologia e Química

Apoiando a
investigação.

Ambiental (SETAC) é uma organização
profissional global sem fins lucrativos por
6.000 membros e instituições dedicados ao
estudo, à análise e à resolução de problemas
ambientais, à gestão e regulação dos recursos
naturais, à pesquisa e ao desenvolvimento e à
educação ambiental.
Desde 1979, a sociedade fornece um fórum
onde cientistas, gestores e outros profissionais
trocam informações e ideias.
Os princípios fundamentais da SETAC são:
▶▶

Abordagens multidisciplinares em relação
à resolução de problemas ambientais

▶▶

Equilíbrio entre academia, negócios,
governo e organizações sem fins lucrativos

▶▶

Objetividade baseada na ciência

A SETAC está implementando
essa missão em todo o mundo.
Escritórios da SETAC
229 S Baylen St., 2nd Floor
Pensacola, FL 32502 EUA
T 850 469 1500
F 888 296 4136
E setac@setac.org
Avenue des Arts, 53
B-1000 Brussels, Bélgica
T 32 2 772 72 81
F 32 2 770 53 86
E setaceu@setac.org

www.setac.org

CONEC TAR
ENVIRONMENTAL QUALIT Y

O impressionante programa científico da
SETAC tem um alcance global formidável e atrai
membros de aproximadamente 100 países. As
cinco unidades geográficas em África, Ásia/

THROUGH SCIENCE®

Pacífico, Europa, América Latina e América
do Norte, juntamente com sucursais e seções
regionais, oferecem uma programação científica
de ponta suportada por reuniões com alta taxa
de participação.
A SETAC permanece ativa em iniciativas
globais significativas, tal como a Abordagem
Estratégica para a Gestão Internacional dos
Produtos Químicos (SAICM), e colabora
com o Programa das Nações Unidas para o

PROSPERAR
A adesão à SETAC o ajuda a ter sucesso com:
▶▶

Meio Ambiente (PNUMA) e a Organização
Internacional para Padronização (ISO). A
Iniciativa Ciclo de Vida do PNUMA/SETAC,
altamente visível e bem-sucedida, resultou em

Acesso on-line a cada edição das
publicações periódicas, revisão por
pares de alta qualidade da SETAC,
Environmental Toxicology and Chemistry e
Integrated Environmental Assessment and
Management

▶▶

Descontos nas reuniões da SETAC em todo
o mundo

▶▶

Um programa de educação crescente com
cursos breves, programa de certificação e
escolas de verão

Assinatura on-line ao SETAC Globe,
um boletim informativo mensal que lhe
fornece informações sobre investigação
internacional, recapitulações de seminários
e reuniões, oportunidades de colaboração
e alterações da política

▶▶

Oportunidades de divulgação por meio de
grupos consultivos, projetos de serviço e
posições voluntárias

uma relação ampliada com o PNUMA, sendo que
estamos agora trabalhando com o Fundo Global

▶▶

para o Meio Ambiente (GEF) do PNUMA.

ADERIR
www.setac.org/join

▶▶

Preços reduzidos nas publicações da
sociedade, incluindo livros, webinars e
cursos on-line

▶▶

Oportunidades de interação global com
acesso ao portal de adesão on-line,
programas de tutoria e muito mais

▶▶

Acesso gratuito ao Centro de Carreiras
da SETAC para consultar candidatos a
empregos e empregadores

Para membros estudantes
▶▶

Entre para este grupo energético e
aproveite as oportunidades de tutoria,
carreira e liderança, e os eventos de
interação e aprendizagem, orientados aos
estudantes e muito mais. Estão disponíveis
incentivos na forma de viagens, e prêmios
de publicação e apresentação.

