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

consolidação 

 

O Laboratório de Divulgação de Ciência, Tecnologia e Inovação Social 

(LaDCIS) vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS) do Instituto 

de Filosofia e Ciências Humanas (IFHC) atua como instrumento no processo de 

construção de mediações entre as instancias de produção científica e a sociedade. Nesse 

sentido, o LaDCIS tem por objetivo promover maior interação entre a universidade e a 

sociedade, visando ampliar e qualificar o debate sobre a importância da ciência, 

tecnologia e inovação (CT&I). Para atingir tal objetivo, O LaDCIS está desenvolvendo, 

entre outras atividades, a pesquisa sobre repercussões sociais da ciência e tecnologia 

desenvolvidas na universidade. 

A pesquisa “Repercussões da Pesquisa e Divulgação de Ciência e Tecnologia: 

universidade e inovação social” visa apoiar o desenvolvimento de metodologias e 

instrumentos para a 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 a construção de mediações entre 

universidade e a sociedade, bem como para apontar possibilidades para a gestão da 

pesquisa na universidade. Seu objetivo é investigar as interações entre universidade e 

sociedade nos projetos de extensão realizados na UFRGS, com vistas à avaliação de 

suas repercussões sociais. Especificamente pretende identificar e categorizar as 

diferentes formas de interação presentes nos projetos de extensão da UFRGS e criar 

instrumentos para investigar as potencialidades de repercussões sociais (apropriação 

social do conhecimento produzido na universidade, inovação social) dos projetos 

analisados. 

A pesquisa trabalha com dados quantitativos e com técnicas de análise de 

conteúdo com base em um marco conceitual organizado a partir de revisão bibliográfica 

na área de ciência e sociedade, das temáticas inovação social, tecnologia social, 

apropriação social do conhecimento e divulgação em C&T. Está sendo elaborado um 

quadro de categorias para orientar o futuro trabalho de análise do material empírico.  

A partir do levantamento de dados efetuado no catálogo fornecido pela Pró-

Reitoria de Extensão da UFRGS foi construído um banco de dados, destacando a área 

de conhecimento, temática envolvida, objetivos, público-alvo dos projetos e etc. Por 

fim, foi realizado um estudo preliminar dos dados com vistas a uma primeira 

categorização por tipo de atividade de cada projeto.  

O LaDCIS, além da pesquisa, organizou seminários relacionados ao tema de 

C&T, além de manter a atualização diária do sítio do LaDCIS e sua página na rede 

social Facebook que proporcionou a divulgação de assuntos, notícias, eventos e 

acontecimentos significativos no âmbito de C&T, assim como, a atualização da 

biblioteca digital de publicações – tais como livros, artigos, teses e dissertações – 

relacionados a CT&I.  

 
 

 


