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O trabalho desenvolvido durante a Bolsa de Iniciação Científica à Popularização da 

Ciência (BIPOP-2012) teve como objetivo a divulgação do Núcleo Interdisciplinar de 

Estudos Transdisciplinares sobre a Espiritualidade (NIETE) aplicando tecnologias de 

comunicação e informação, coordenado pela Professora Doutora Luciana Fernandes 

Marques da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O objetivo geral do 

projeto foi divulgar e socializar as atividades e produções do Núcleo de Extensão. Para 

isso, optou-se pelo seguinte plano de atividades para o bolsista: transcrição de seis 

palestras que foram gravadas, revisão e adequação do texto da transcrição das palestras 

para envio a editora (será um livro de 10 capítulos – 10 palestras realizadas durante os 

seminários do Núcleo), elaboração de folder de divulgação do Núcleo, revisão e 

atualização do site, confecção de perfil do NIETE em uma rede social. Em relação aos 

resultados obtidos até o momento destacamos as seguintes atividades desenvolvidas 

pelo bolsista durante o período da bolsa: divulgação do NIETE no I Congresso 

Internacional da Faculdade EST: Religião e Sociedade: desafios contemporâneos, 

criação de um perfil do Núcleo no Facebook. Atualmente mais de 350 pessoas seguem o 

perfil que serve para divulgação de pesquisas, eventos da área, vídeos, reportagens e 

contato com pesquisadores de outras instituições, transcrição de palestras de 

pesquisadores do Núcleo que serão publicadas em livro, confecção de um pôster para 

divulgação do NIETE em eventos e congressos, participante-monitor da Comunidade 

Virtual Espiritualidade na Educação organizada em formato de curso com o objetivo de 

estabelecer um espaço virtual para a divulgação e continuidade de produção em nível 

nacional/internacional, países de língua espanhola, dos conhecimentos produzidos pelo 

Núcleo, criação de um blog, que ainda não está finalizado, para divulgação dos 

materiais de divulgação científica usado na Comunidade Virtual Espiritualidade na 

Educação, revisão de informações para atualização do site do Núcleo. Como conclusão 

mais geral, com o aprendizado e experiências adquiridas nesse período de vigência da 

Bolsa BIPOP, o que fica como herança da minha participação no NIETE é que sempre 

teremos que trabalhar para divulgar e popularizar as nossas ações no campo da pesquisa 

ou, mais especificamente nesse caso da bolsa, nas atividades relacionadas a extensão, 

pois o conhecimento nunca se estanca e não pode ficar guardado ou distante das 

relações com a sociedade. Quanto mais vamos produzindo, pensando e discutindo, mais 

possibilidades se abrem para aprimorar nossos conhecimentos e experiências. Por fim, a 

concessão da bolsa foi de extrema importância, pois se constituiu num recurso 

inestimável para o desenvolvimento e realização da divulgação e popularização do 

Núcleo. 


