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XIII CICLO DE PALESTRAS DO INSTITUTO DE FÍSICA Walberto José
Andrade Chuvas; Walberto José Andrade Chuvas; Vitor Tainara Silva dos
Santos  O projeto Ciclo de Palestras do Instituto de Física, que chega
este ano na sua décima terceira edição, tem como principal objetivo a
divulgação científica e tornar esta acessível à população. Desde 2016, é
solicitado como ingresso a doação de 1kg de alimento não perecível,
material escolar, brinquedos ou roupas que são distribuídos às
instituições carentes do entorno do Campus do Vale da UFRGS. Até
2018, mais de 1800 kg de alimentos já foram doados.  As palestras
ocorrem no Planetário José Baptista Pereira ? UFRGS e contam com
temas variados que são selecionados de acordo com as linhas de
pesquisa do Instituto de Física, oportunizando desta forma o acesso da
comunidade ao que está sendo desenvolvido e aos resultados obtidos
dentro dos laboratórios do IF. Assim, além de fazer a ciência acessível ao
público geral, reforça-se a imagem e a credibilidade do Instituto de Física
da UFRGS quanto instituição regional de renome e padrão internacional.
Ademais, o projeto conta com a parceria da UFRGS TV, responsável pela
filmagem e edição de cada evento, para posteriormente serem exibidas
no canal 15 da NET (UNITV), e disponibilizadas online através do site
Youtube, tornando assim, mais fáci l  o acesso a esse material ,
possibilitando assim o acesso aos professores do Ensino Fundamental e
Médio o uso como material de apoio ao ensino de Física e Ciências e
também aproximando o acesso no cotidiano do público em geral. A
avaliação a cada ano se dá pelas variantes: público presente nas
palestras, audiência no canal 15 da NET e número de acessos no
youtube. DESCRITORES: comunicação; ciência; universidade;
divulgação científica.


