
PROJETO: Divulgando Ciência 
 
Classificação: Ação Continuada  
 
Data do CONSEPE: 18 de junho de 2020 
 
Área Temática: Meio Ambiente 
 
Trabalho Resumo: Quem faz ciência tem o compromisso de comunicar suas ações e resultados para toda a sociedade, 
principalmente se pensarmos no trabalho de organizações públicas. Mas por que a sociedade deve estar engajada nas 
discussões sobre ciência? É necessário dar retorno sobre estes investimentos e resultados, é uma questão de 
responsabilidade social. Em tempos de fake news, em que se propagam mensagens de descrença nas evidências e no 
pensamento científico, além de enfrentarmos cortes de recursos públicos destinados à pesquisa temos que nos 
reafirmar diariamente perante a sociedade. Com isso, a ciência se depara com o desafio de dar maior visibilidade ao 
público geral e aos tomadores de decisão e financiadores, mostrando a sua importância para o desenvolvimento 
econômico e social. Enveredar-se por esses caminhos, avaliar o significado atual da divulgação científica, discutir seus 
pressupostos e suas práticas, empenhar-se em torná-la mais eficaz e integrada à nossa realidade social, explorar novos 
meios, temas e enfoques são algumas das metas para as quais pretendemos contribuir. Visto a necessidade do 
Laboratório de Ecologia Aplicada - LEAC, sediado na Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC em divulgar seus 
projetos e pesquisas, o presente projeto visa disponibilizar textos, fotos, vídeos em veículos de mídia que permitam a 
compreensão do público geral sobre a ciência desenvolvida no LEAC. Pretendemos atingir todas as classes etárias 
(desde escolas fundamentais até trabalhadores e aposentados) principalmente do sul da Bahia, mas visando a médio e 
longo prazo todo o público nacional e internacional que se interesse pelas pesquisas desenvolvidas no LEAC - UESC. 
 
Objetivo: Divulgar as pesquisas do LEAC, UESC atraves de textos, fotos, videos palestras e eventos em veiculos de 
midia que facilite a compreensao do publico geral sobre a ciencia e permita o estreitamento na relação entre 
populacao e ciencia (maior vinculo da sociedade com a ciencia). 
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