
Introdução:

No  período  da  bolsa  foram  efetuados  diversos  tipos  de  divulgações  científicas  e

tecnológicas.  Foram desenvolvidas  formas de  produção de materiais  destinados a atividades de

divulgação científica e tecnológica como produção semanal de folhetim online em html e enviado

por e-mail para uma lista de contatos e publicada no site para o público em geral contendo: notícias,

artigos, seminários, concursos, editais, teses e dissertações, palestras, colóquios e atividades ligadas

ao Litcc entre outras atividades e divulgações.

Ações já desenvolvidas:

Apresentação  e  divulgação  dos  materiais  desenvolvidos  pelo  Laboratório  Itinerante

(Litcc), tal como o vídeo do Padre Landell De Moura que relata as experiências desenvolvidas

por este cientista o qual foi o Pai Brasileiro do Rádio. Elaboração, desenvolvimento e produção

de materiais destinados a atividades de divulgação científica e tecnológica, para os visitantes do

site,  vídeos,  softwares,  jogos  etc.  Produção  de  conteúdos  de  divulgação  científica  de

popularização da ciência destinada aos diferentes meios de comunicação como jornais, revistas,

rádio, TV e internet. Verificação das condições atuais do Laboratório Itinerante para que sejam

realizadas  melhorias  em suas  condições  de  hardware  e  software  inserido  nos  computadores.

Levantamento detalhado sobre pesquisa e desenvolvimento no Brasil em comparação com outros

países, em sites como MCTI entre outros. Nesta pesquisa são coletadas as informações sobre

investimentos e  dispêndios sobre ciência,  tecnologia e  inovação.  Terá também a previsão do

governo para futuros  investimentos  e  a  divulgação dos resultados.  A pesquisa ainda está  em

desenvolvimento e os dados estão terminando de ser coletados para a pesquisa ser amplamente

divulgada.

Objetivos em desenvolvimento:

Modernização do sistema do site do Litcc, criação semanal de periódico online para toda

comunidade científica  e  para  todo  o  publico em geral.  Pesquisa  em P&D sobre  a  previsão  de

investimentos do governo e ao término sua divulgação. Atualização da página do Café Científico

toda feita em html incorporado ao site do IF e do Laboratório Itinerante, atualização da página do

Ciclo de Palestras da Cultura e da Fnac também em html e  incorporado as sites mencionados.

Recuperação de digitalização dos folhetins antigos desde 1978 que ainda eram impressos em papel

e  que  estão  todos  sendo  recuperados  e  digitalizados  para  visualização  de  toda  comunidade

científica.


