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NESA e Comunidade 
Ciência e tecnologia são fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de 
uma sociedade e para compreensão das complexidades do mundo. Promover a 
educação científica possibilita aos cidadãos reconhecerem a ciência como parte 
integrante de sua cultura. Desta forma, o objetivo desse projeto é motivar o 
aprendizado extraclasse dos alunos de pós-graduação de Saneamento Ambiental do 
IPH/UFRGS, além de possibilitar a troca de experiências com profissionais de 
saneamento e divulgar as pesquisas que estão sendo desenvolvidas dentro do 
PPGRHSA, no que diz respeito ao Saneamento Ambiental. O projeto também possui 
um objetivo social, que é integrar a universidade e a comunidade, funcionando como 
um meio de informar a comunidade sobre o que é realizado no grupo de pesquisa, e 
receber dela questionamentos e possíveis problemas que possam ser estudados 
dentro dos grupos de pesquisa. A proposta metodológica do projeto é promover as 
pesquisas e atividades realizadas dentro do Núcleo de Estudos em Saneamento 
Ambiental – NESA, em redes sociais, visando uma troca de experiências junto com a 
comunidade. Este objetivo está sendo alcançado também, por meio da realização de 
encontros periódicos virtuais (webinars) para discussão de temas dentro do 
Saneamento Ambiental. Neste primeiro semestre, o projeto teve suma importância no 
desenvolvimento das atividades dos alunos, uma vez que por meio dele, foi 
possibilitada a continuação de atividades acadêmicas de forma remota. Ao todo, com 
os webinars ministrados, foi atingido um público de mais de 200 alunos e professores, 
e nas redes sociais, mais de 700 perfis acompanham as atividades desenvolvidas pelo 
NESA. Os feedbacks das atividades estão sendo extremamente positivos, com um 
índice de satisfação superior a 90% por parte dos participantes. Dentre os recados 
enviados pelos participantes dos webinars, por exemplo, pode-se citar: “As 
apresentações foram muito boas! Obrigada por compartilharem o evento!”, “Gracias 
por las conferencias”, “Parabéns pela organização do evento”. 
 


