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A  DIVULGAÇÃO AJUDANDO A CIÊNCIA 

 

No departamento de comunicação do Laboratório de Psicologia Experimental, 

Neurociências e Comportamento  (LPNeC) da UFRGS há o objetivo de fazer  uma 

melhor divulgação da ciência. O trabalho envolve a publicação de estudos, divulgação 

de programas oferecidos pelo grupo, organização e adequação de materias a serem 

usados pelos pesquisadores, criação de uma unidade visual nos trabalhos realizados e 

dentro de materias para o grupo. 

Metodologia: O  trabalho começou com a busca de entendimento dos estudos que a 

equipe estava realizando. Entrar em contato com integrantes do grupo era necessário 

para o compreender os projetos, pois, a partir desse conhecimento era possível perceber 

os problemas e necessidades a serem resolvidas para trazer mais eficiência e adequação 

ás pesquisas. 

Trabalhos realizados: Criação de cartazes, cartões convites, textos explicativos sobre os 

projetos foram desenvolvidos de forma que ficassem bem claros e atrativos de ler. 

Alterações e adaptações foram feitas  nos materiais usados nas pesquisas (questionários, 

fotos, etc)  para eles ficarem mais adequados ao público e trazerem melhores resultados. 

Brindes, reformulação da imagem do site, uniformes foram desenvolvidos para divulgar 

o laboratório. 

Resultado: As discussões trouxeram novas idéias para o grupo, a elaboração de certos 

materias de divulgação ajudaram na realização dos estudos,  adaptações de arquivos de 

facilitaram as pesquisas e, a criação de outros  materias para o grupo trouxe um maior 

reconhecimento para o laboratório.  

Hoje a interação entre distintas áreas passa a ser necessária para o sucesso de um 

programa. Há uma grande importância na utilização da comunicação na ciência, o 

cuidado com a divulgação tanto imagética quanto verbal dos estudos acadêmicos passou 

a ser essencial.  

  

http://sites.google.com/site/lpneclab/Home
http://sites.google.com/site/lpneclab/Home


 

ROTEIRO VÍDEO: DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA. 

 

O vídeo a ser apresentado no FINOVA 2011 terá o objetivo de mostrar o trabalho de 

divulgação realizado dentro do período de um ano no Laboratório de Pesquisa 

Experimental, Neurociências e Comportamento (LPNeC) da UFRGS e, além disso, de 

justificar o fato de que uma boa comunicação pode trazer diferenças positivas para as 

pesquisas acadêmicas. 

A explicação dos projetos e a mostra dos materias utilizados e realizados para o grupo e 

para os diferentes estudos serão a base do vídeo. As propostas iniciais, os resultados 

finais, as repercussões dos materias serão, entre outros,  assuntos abordados. Para dar 

consistência ao programa e mostrar a importância dos materias de divulgação, 

depoimentos de pesquisadoras da equipe irão ser usados. A gravação será no próprio 

laboratório, para mostrar o local de trabalho e de reuniões.  

A área de Comunicação Social pode trazer benefícios para diferentes públicos e 

objetivos. O vídeo buscará ser dinâmico, explicativo e coerente com a proposta,  para 

assim, cumprir sua missão e despertar o interesse de pesquisadores e estudantes, os 

quais podem usufruir das idéias desenvolvidas no LPNeC em diferentes áreas 

acadêmicas.  
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