
Resumo do trabalho: 

 

Meu trabalho consistirá na apresentação dos resultados obtidos durante minha 

participação no projeto “Fronteiras do Conhecimento”, produto da parceria entre a 

SBPC e o Ladcis. O projeto visa a divulgação do conhecimento produzido em 

instituições de ciência e tecnologia do estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista: a) 

promover maior interação entre a universidade e a sociedade, buscando ampliar e 

qualificar o debate sobre o que se produz em áreas estratégicas do conhecimento, 

avanços, limites, alcances; b) ampliar o conhecimento social em ciência, tecnologia e 

inovação, melhorando as condições de compreensão dos conteúdos científicos e 

tecnológicos por parte de coletividades locais, de empresários, de parlamentares e 

políticos, de professores, de jovens e estudantes. Para cumprirmos nosso objetivo, 

trabalhamos com duas linhas de ação: a) promoção de eventos e exposições de 

divulgação científica e tecnológica para o público geral ou para segmentos específicos; 

b) divulgação, através de diversos meios, de informações e resultados da C&T 

produzida no país, bem como da obra de cientistas e inventores brasileiros, de forma a 

atingir o público escolar e a população em geral. As linhas temáticas que trabalhamos 

foram: a) elaboração, desenvolvimento ou produção de materiais destinados a atividades 

de divulgação científica e tecnológica, para o público em geral, como experimentos 

demonstrativos, vídeos, material impresso, softwares, jogos etc.; b) promoção de 

eventos e exposições de divulgação científica e tecnológica para o público em geral. 

Minha participação efetiva se deu através de atividades de apoio, planejamento e 

participação. Dentre os objetivos específicos planejados no projeto, conseguimos 

realizar no período de minha participação, entre outras ações, um ciclo de cinema, uma 

oficina de jornalismo científico e dois simpósios, além da expansão dos meios de 

divulgação da SBPC e de seus projetos. Outros objetivos do projeto que não foram ou 

não puderam ser plenamente concretizados, também serão apresentados.  

 

 

 


