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Introdução:

Este estudo se desenvolve no Laboratório de Divulgação de Ciência, Tecnologia e Inovação Social

(LaDCIS) e integra o projeto Repercussões Sociais da Ciência, desenvolvido com recursos do CNPq e

apoio da FAPERGS.

Resultados Parciais:

Resultados parciais indicam que ONG’s que atuam na

área de Assistência Social tendem a formar vínculos

com universidades, assim como as que têm

preocupação com o meio ambiente. Com relação às

instituições públicas, por enquanto apenas um órgão,

ligado à Educação, alegou não possuir vínculos com

universidades. Por outro lado, órgãos públicos ligados

ao meio ambiente relataram uma importância maior

relativamente à articulação com universidades. Entre

os projetos de extensão da FURG que apresentam

interação com coletividades locais, destacam-se os

temas de cidadania, educação e saúde, sendo as

áreas com maior número de projetos as de Ciências

Humanas, da Saúde e Sociais Aplicadas.

Apoio:

Objetivo:

Analisar a relação entre sociedade e

Universidade, especificamente quanto à

apropriação social dos resultados de pesquisa

científica:

• Com caráter exploratório, visa detectar

organizações não governamentais (ONGs) que

utilizem conhecimentos produzidos na

universidade;

• Por outro lado, através de questionários,

pretende identificar relações entre instituições

públicas e universidade;

• Um terceiro aspecto da pesquisa será o

levantamento de programas de extensão de

universidades públicas, notadamente, da FURG.

Procedimentos Metodológicos:

Até o momento, foram encaminhados questionários

para:

• vinte e seis (26) ONG’s, dentre as quais onze (11)

responderam;

• vinte e oito (28) instituições e órgãos públicos,

estaduais e municipais, obtendo oito (8) respostas.

Paralelamente, na FURG, foram analisados trinta e

cinco (35) programas de extensão, que trabalham com

coletividades locais.

Considerações finais:

Apesar de ser incipiente, a pesquisa indica que há diversos órgãos estatais (municipais e estaduais) que

utilizam conhecimentos produzidos por grupos de pesquisas de universidades, notadamente, nas áreas de

saúde, meio ambiente e segurança pública, para a formulação e na execução de políticas públicas. Foram,

também, identificadas diversas relações entre organizações não governamentais com atuação em temas de

ecologia e sustentabilidade ambiental e social. A pesquisa também mapeou projetos executados na FURG

que se dirigem a coletividades locais, identificando importante interação entre universidade e sociedade..
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