
A sustentabilidade econômica e social tem sido crescentemente associada à 

produção e apropriação de conhecimentos e tecnologias. Neste contexto, desenvolve-se 

o projeto de consolidação do Laboratório de Divulgação de Ciência, Tecnologia e 

Inovação Social, visando implementar mediações entre as instâncias de produção 

científica e a sociedade, condição imprescindível para a ampliação de possibilidades 

científicas e tecnológicas na sociedade brasileira. O LaDCIS desenvolve atividades que 

visam ampliar o debate acerca de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) como forma de 

inserir-se no processo de construção de mediações entre as instâncias de produção 

científica e diversas coletividades integrantes da sociedade. 

A ação do laboratório tem se dado através de diversas metodologias e ações: 1) 

projetos de extensão, oficinas (em parceria com a Sociedade Brasileira para Progresso 

da Ciência/RS, em 2011, foi organizada a II Oficina de Jornalismo Científico); 

2) eventos que envolvem temáticas relacionadas a CT&I (em 2011, foi realizada a 

segunda edição do Ciclo Cinema e Ciência e os simpósios Ciência, Riscos e 

Desastres e I Simpósio de Interação Universidade/Empresa); 3) de publicações de 

livros didáticos e de divulgação científica (em 2011, foi lançado o quarto livro da Série 

Cenários do Conhecimento – Violência e Cidadania - práticas sociológicas e 

compromissos sociais. O LaDCIS também coopera com a Revista Sociologias, do 

PPGS/UFRGS e mantém espaços virtuais que disponibilizam materiais e informações 

sobre a temática  - sítio do LaDCIS e  perfil no “Facebook”). Recentemente o 

laboratório vem trabalhando no desenvolvimento de uma revista virtual “Ciência e 

Sociedade” que se encontra em processo de concepção visual e editorial. 

Ao lado disso, trabalhamos na pesquisa “Repercussões da Pesquisa e 

Divulgação de C&T: Universidade e Inovação Social” desde 2011. Essencialmente, a 

pesquisa consiste em desenvolver metodologias e instrumentos de identificação de 

efeitos sociais e econômicos da pesquisa científica realizada na universidade, buscando 

contribuir para a apropriação social do conhecimento produzido na universidade e para 

melhor compreensão acerca das mediações entre universidade e a sociedade, bem como 

apontar possibilidades de gestão da pesquisa na universidade e de desenvolvimento de 

tecnologias sociais. Dentro do cronograma estabelecido, a pesquisa encontra-se em fase 

de construção de um quadro de grupos e redes existentes. O LaDCIS atua, também,  em 

parceria com a SBPC  na organização de ações para a Semana Estadual de Ciência e 

Tecnologia e na criação e desenvolvimento do Observatório de Ciência, Tecnologia e 

Inovação Social (ObCTIS). 
 


