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O Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação Social (ObCTIS) é vinculado ao 

Laboratório de Divulgação de Ciência, Tecnologia e Inovação Social (LaDCIS) e tem por 

objetivo acompanhar a evolução do sistema de ciência e tecnologia no estado do Rio 

Grande do Sul, apoiar o desenvolvimento de indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação  

(CTI) adequados às necessidades de gestão do sistema e ampliar a visibilidade do tema da 

Ciência e Tecnologia e suas relações com a Inovação Social, trabalhando com diversas 

ações que possibilitem incrementar o conhecimento em CTI e o debate em torno de 

questões relativas à comunicação pública da ciência e da tecnologia. A metodologia é 

distinta para o desenvolvimento das diferentes ações do observatório. Atualmente estão em 

operação principalmente ações voltadas à ampliação da visibilidade do tema da ciência, 

tecnologia e inovação social. 

No âmbito dessas ações o Observatório vem apoiando a SBPC em sua atividade de 

divulgação de C&T através de sua página no facebook  e blog e apoiou a realização de 

eventos de divulgação da ciência durante a Semana Nacional de CTI no RS. No âmbito do 

desenvolvimento de indicadores de CTI adequados às necessidades de gestão do sistema de 

CTI no estado, encontra-se em desenvolvimento o levantamento dos indicadores 

quantitativos e qualitativos. O ObCTIS vem, também, desenvolvendo juntamente com o 

LaDCIS pesquisa sobre as repercussões sociais da ciência e tecnologia, visando 

desenvolver metodologia para avaliação de impactos sociais da pesquisa feita na 

universidade. 

Ao longo dos meses de vigência na bolsa, a participação do ObCTIS no apoio às 

atividades do LaDCIS e SBPC contribuiu para que, através de seus veículos de 

comunicação na Web – Facebook e Blog, fosse possível à ampliação do espaço de 

divulgação em CTI também na Internet, tornando as informações mais atualizadas e 

acessíveis perante o público em geral.  

Na universidade, a divulgação de ciência, tecnologia e inovação foram feitas por 

meio de simpósios sobre temas específicos e do II Ciclo de Cinema e Ciência, durante a 

Semana Nacional de C&T, na qual atuamos também na organização da semana no estado. 

Está em fase de implantação a revista de divulgação científica Ciência e Sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


