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 No ano em que o Programa de Extensão CICLO DE PALESTRAS DO INSTITUTO DE FÍSICA NA 

LIVRARIA CULTURA completa 10 anos de atividades o Instituto de Física/UFRGS inaugura nas suas instalações 

um espaço destinado a trazer de forma permanente atividades de caráter científico e cultural. O espaço “CIÊNCIA E 

CULTURA” preenche uma necessidade do Instituto de Física e do Campus do Vale da existência de um local que 

viabilize as atividades de divulgação científica e culturais. Os corredores do prédio 43135/O2 receberam uma 

iluminação cenográfica em toda sua extensão para receber exposições artísticas e culturais. Devido a sua ligação direta 

com o Anfiteatro Antonio Cabral do Instituto de Física o espaço também propicia que em eventos científicos a 

programação, a exposição de pôsteres e trabalhos tenham melhores condições de visualização.  Durante o ano de 2015 

já aconteceram e estão programadas várias atividades, sendo a primeira atividade uma exposição fotográfica. A 

exposição DUPLICIDADES teve a finalidade de inaugurar o espaço e recepcionar discentes, técnicos e docentes da 

UFRGS na abertura do ano letivo de 2015 e oferecer aos visitantes do Instituto de Física um atrativo a mais, inclusive 

durante o PORTAS ABERTAS 2015, evento no qual o IF recebeu mais de 2000 visitantes. 

A exposição DUPLICIDADES tem como tema a EXTENSÃO praticada na UFRGS. São imagens registradas 

por dois fotógrafos da PROREXT, Leli Baldissera e Maciel Goelzer. O tema foi definido com o objetivo de divulgar 

e convidar o público a participar das atividades de Extensão do Instituto de Física, do Departamento de difusão 

Cultural e da Rede de Museus e Acervos Museológicos/REMAN da UFRGS. Durante o mês de agosto a exposição 

DUPLICIDADES foi exposta na loja FNAC do BarraShoppingSul. 

O Espaço Ciência e Cultura não tinha sido pensando como uma ação de Extensão, num primeiro momento. 

Mas, por sugestão da Vice Pró-reitora e diretora do Museu UFRGS (parceiros na ação) foi registrada como ação de 

Extensão. 

Após a exposição DUPLICIDADES uma nova exposição foi montada no espaço. Desta vez a exposição foi 

CIÊNCIA, SUBSTANTIVO FEMININO com fotografias da professora da FABICO Ana Taís Portanova 

contemplando as pesquisadoras 1ª das áreas de ciência da UFRGS. Outra vocação do espaço, a de caráter científico 

foi a exposição de pôsteres durante o evento WORKSHOP DE INVERNO 2015- SISTEMAS MICRO-

NANOESTRUTURADOS: APLICAÇÕES (BIO)ÓPTICAS E MULTIFUNCIONAIS. 

Para o segundo semestre de 2015 estão programadas a exposição de pôsteres do VI ENCONTRO 

ESTADUAL DE ENSINO DE FÍSICA, com a participação de 250 professores de ciência e física de todo o estado e 

a Exposição COLEÇÃO DE SABERES: TRAJETÓRIAS DE CONHECIMENTOS NA UFRGS. 

A avaliação é feita através do número de visitantes e o registro em livro de presenças. 
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