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O projeto que integra ações do Centro de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do 

Instituto Curicaca tem tido êxito em seu objetivo, disseminar a informação acerca das questões ambientais tanto para 

a comunidade científica, quanto para a sociedade civil. Além de atingir a popularização das temáticas ambientais 

para um público heterogêneo, o programa de difusão da ciência permite o diálogo entre as questões trabalhadas na 

universidade e os efeitos do trabalho realizado nas comunidades locais. As principais plataformas de comunicação 

utilizadas foram a Fanpage, o site do Instituto Curicaca e o informativo mensal “O Voo da Curicaca”. Os assuntos 

difundidos através dos meios de comunicação Facebook, site e Newsletter abordaram questões de conservação da 

biodiversidade, gestão de Unidades de Conservação e outras áreas protegidas, práticas em educação ambiental, 

salvaguarda de patrimônio cultural imaterial associado às comunidades da Mata Atlântica, políticas públicas e 

legislação ambiental.  

Durante o período de Março a Junho de 2016, os meios de comunicação foram operados para fins de 

divulgação de eventos, campanhas, informações técnicas e atualização dos acontecimentos referentes aos programas 

institucionais da ONG. Também foram articuladas, de forma regular, atividades de gerenciamento da Fanpage e do 

site do Instituto Curicaca. A administração da rede social, Facebook, manteve uma assiduidade praticamente diária, 

no intuito de priorizar o dinamismo e na tentativa de deter o interesse do público usuário da rede. A Newsletter, 

outra plataforma de difusão do conhecimento, produzida pela equipe de comunicação da ONG, em parceria com a 

coordenação técnica do Instituto Curicaca e de pesquisadores da UFRGS, é diagramada e enviada como informativo 

mensal para um mailing nacional de 5 mil contatos.   

No período de Junho de 2015 a Maio de 2016 foram produzidas 31 matérias publicadas no site curicaca.org 

e replicadas da Fanpage, cinco Newsletters e um release. Os eventos realizados nesse período de um ano foram 

cronologicamente os seguintes: Abraço a Fundação Zoobotância (Agosto de 2015), Oficina de Educação Ambiental 

Crítica (Agosto e Setembro de 2015), Seminário Estadual Situação da Fauna Silvestre no Rio Grande do Sul 

(Novembro de 2015) e a Oficina de Educação Ambiental de Atuação Cidadã em Temáticas Ambientais (Dezembro 

de 2015). 

O consumo de conteúdo apurado e qualificado, tanto em relação ao embasamento técnico necessário para 

compreender a Ciência, quanto para torná-la legível e interessante para o leitor diversificado é um exercício de 

democratização e popularização do conhecimento acadêmico, que reafirma os preceitos de cidadania para com a 

preocupação do desenvolvimento sustentável da sociedade e de um meio ambiente equilibrado e saudável. Sobre 

isso, o projeto que integra o Centro de Ecologia da UFRGS e a Instituto Curicaca, Áreas protegidas da Mata 

Atlântica e do Pampa como espaço de trocas de saberes, tem tido êxito e sucesso nas questões de acessibilidade, 

interesse e difusão da Ciência.  
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