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RESUMO 

 

O objetivo do artigo é trazer reflexões sobre o papel da divulgação científica e sua 

importância em um ambiente de educação, em uma instituição pública de ensino, bem como 

os impactos dessas ações e sua relação com a sociedade civil. A ideia é analisar as ações de 

divulgação científica que o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 

(CEFET-MG) vem desenvolvendo e suas expectativas, apontando, assim, as lacunas e as 

atividades que podem ser aprimoradas para a eficácia de sua atuação. Para tanto, busca-se 

realizar um estudo sobre o panorama da divulgação da ciência e tecnologia no Brasil e os 

espaços que privilegiam a popularização e a aproximação do público leigo com o mundo 

científico. Além disso, será feito um levantamento sobre os trabalhos desenvolvidos pelo 

CEFET-MG no que tange à ciência e como eles se articulam com os três pilares que balizam 

a Instituição, que são pesquisa, ensino e extensão.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this article is to reflect on the role of scientific dissemination and its 

importance in an educational environment, in a public educational institution, as well as the 

impacts of these actions and their relationship with civil society. The idea is to analyze the 

actions of scientific dissemination that the Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 

Gerais (CEFET-MG) has been developing and their expectations, thus pointing out the gaps 

and activities that can be improved for the effectiveness of its action. In order to do so, we 

intend to carry out a study on the panorama of the dissemination of science and technology 

in Brazil and the spaces that favor the popularization and the approximation of the lay public 

with the scientific world. In addition, a survey will be done on the work developed by 

CEFET-MG on science and how they are articulated with the three pillars that guide the 

Institution, which are research, teaching and extension. 

 

Keywords: Scientific dissemination, CEFET-MG, popularization of science. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em uma sociedade pautada pela informação, a necessidade de divulgação da ciência, 

tecnologia e inovação tem ganhado cada vez mais espaço. Mesmo diante de um cenário 

político e econômico que se mostra pouco favorável aos investimentos em Ciência e 

Tecnologia, a divulgação científica tem despontado como estratégia para o enfrentamento 

desse tempo sombrio. A previsão é de o governo federal poderá reduzir ainda mais os 

investimentos em ciência e tecnologia no Brasil em 2018. O corte no orçamento do Ministério 

da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) para 2018 é de 

aproximadamente 40%, em relação ao orçamento deste ano, que já pode ser considerado o 

mais esquálido da história do setor (ESCOBAR, 2017).  
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Os cortes orçamentários não são condizentes com a necessidade da população brasileira de 

ser informada sobre as questões científicas. A pesquisa realizada pelo Ministério de Ciência 

e Tecnologia (MCT), em 2015, sobre a Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil, 

realizado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), que mapeou o índice de 

interesse da população em relação a alguns tópicos entre eles religião, economia, esportes e 

moda, revelou que 61% dos entrevistados demonstram interesse por ciência e tecnologia 

(C&T). O tema é o quinto que mais atrai a atenção da população depois de Medicina e Saúde 

(78%), Meio Ambiente (78%), Religião (75%) e Economia (68%). O interesse por C&T é 

maior que em Arte e Cultura (57%), Esportes (56%), Moda (34%) e Política (27%). A 

percepção do público entrevistado é de que a ciência pode auxiliar a população a solucionar 

problemas do dia a dia. A pesquisa é um guia para medidas governamentais relativas a 

políticas dirigidas à CT&I bem quanto à sua forma de divulgação, pois de acordo com o 

MCTI, estes dados vão “[...] orientar o posicionamento, a ação e as políticas públicas de 

popularização da ciência e tecnologia [...]”. 

 

Os dados da pesquisa mostram a importância do tema na atualidade e dessa forma infere-se 

que o jornalismo e outras ações de divulgação da ciência desempenham papeis fundamentais 

na disseminação de discursos sobre o assunto. Apesar do elevado interesse declarado, a 

pesquisa revela que o público em referência continua tendo baixo acesso a informações 

científicas e tecnológicas, sendo que a maioria informa que nunca ou quase nunca se informa 

sobre o segmento. 

 

A divulgação científica pode ser realizada por meio de variadas ações e diversas atividades 

que incluem a criação de centros e museus de ciência; produção de revistas e outros veículos 

de comunicação especializados; programas de extensão universitários; publicação de livros; 

organização de conferências e eventos voltados para a temática, entre outras que aproximam 

a sociedade como um todo do conhecimento científico. Rocha et al (2017, p. 174) utilizam o 

termo acessibilidade para remeter aos espaços científicos que são acessíveis e adequados para 

qualquer pessoa independente de sua condição física ou de comunicação. “La accesibilidad, 
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en ese sentido, va más allá del aspecto físico, ultrapasa la eliminación de barreras 

arquitectónicas y agrega otros aspectos de carácter comunicacional, actitudinal, cognitivo y 

social.”. 

 

Moreira e Massarani (2002, p. 58) ressaltam que tem havido um interesse crescente no meio 

acadêmico relativo às atividades de extensão ligadas à divulgação científica, porém o quadro 

em geral é frágil. As atividades são, para os autores, “[...] marginais e, na maioria das 

instituições, não influenciam na avaliação de professores e pesquisadores. As iniciativas dos 

organismos nacionais de fomento à pesquisa, que poderiam colaborar com esse processo, têm 

sido tímidas, quando não inexistentes.". Moreira e Massarani (2002, p. 64) destacam, ainda, 

o potencial das universidades públicas. "Parece clara a necessidade de se criar, como tem 

acontecido em outros países, um programa nacional de divulgação científica". 

 

Dessa forma, pensando no potencial das instituições de ensino, pesquisa e extensão, a 

proposta deste trabalho é refletir sobre o papel da divulgação científica e sua importância em 

um ambiente de educação formal, em uma instituição pública de ensino, bem como os 

impactos de suas ações e sua relação com a sociedade civil. Nesse sentido, o objetivo dessa 

pesquisa é analisar as ações de divulgação científica que o Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) vem desenvolvendo, suas expectativas, 

apontando, assim, quais as lacunas e as atividades que podem ser aprimoradas para a eficácia 

de sua atuação.  

 

Para tanto, busca-se realizar um estudo sobre o panorama geral da divulgação da ciência e 

tecnologia no Brasil e os espaços que privilegiam a popularização e aproximação do público 

leigo com o mundo científico. Além disso, será feito um levantamento sobre os trabalhos 

desenvolvidos pelo CEFET-MG no que tange à ciência e como eles se articulam com os três 

pilares que balizam a Instituição, que são pesquisa, ensino e extensão.  
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2 DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: DE QUE ESTAMOS FALANDO? 

 

A ciência e a pesquisa expressam elementos que são passíveis da divulgação científica. Ao 

mencionar divulgação científica nos deparamos com a necessidade de definir alguns 

conceitos e um deles é a própria ciência ou conhecimento científico. Para Chauí (2001), a 

ciência “[...] baseia-se em pesquisas, investigações metódicas e sistemáticas e na exigência 

de que as teorias sejam internamente coerentes e digam a verdade sobre a realidade.”. A 

ciência é o conhecimento que resulta de um trabalho racional. (CHAUI, 2001, p. 251), o que 

a diferencia do senso comum, que se trata saberes de opinião, baseados em hábitos, 

preconceitos, tradições cristalizadas.  

 

As pesquisas e a construção do saber científico precisam ser compartilhadas com o público 

leigo de forma a serem compreendidos por ele. Para Authier-Revuz (1998), cabe à 

Divulgação Científica (D.C.), a exposição dos resultados das pesquisas científicas de forma 

acessível à coletividade, sendo, portanto, uma prática de reformulação de um discurso. Para 

a autora, restabelece-se por meio da divulgação científica um outro discurso capaz de 

alcançar um público específico, seja ele, o público em geral (não dominante do saber 

científico). Assim, a divulgação científica seria: 

 

A transmissão de um discurso inexistente em função de um novo receptor, a D.C. 
dá-se, então, imediatamente, como uma prática de reformulação de um discurso-
fonte (doravante D1) em um discurso segundo (doravante D2). Por isso a D.C. 
inscreve-se em um conjunto que compreende tradução, resumo, resenha e, também, 
textos pedagógicos adaptados a este ou àquele nível, análises políticas 
reformuladas ‘na direção de’ tal ou qual grupo social, mensagens publicitárias 
reescritas em função do ‘alvo’ visado, etc. (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 108). 

 

A divulgação científica tem sido uma atividade que tem ganhado notoriedade na sociedade 

atual devido à relevância de seu papel em informar a esse público não especializado em 

ciência. Dessa forma, informar a população acerca do que acontece em termos de ciência, 

tecnologia e inovação assume relevância, também, no papel de construção da cidadania da 

consciência e participação. Assim, para Authier-Revuz (1998),  
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A divulgação científica (doravante D.C.) é classicamente considerada como uma 
atividade de disseminação, em direção ao exterior, de conhecimentos científico já 
produzidos e em circulação no interior de uma comunidade, mais restrita; essa 
disseminação é feita fora da instituição escolar-universitária e não visa à formação 
de especialistas, isto é, não tem por objetivo estender a comunidade de origem. 
(AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 107). 

 

A divulgação científica, segundo a autora, compreende a utilização de recursos técnicos e 

processos para a veiculações de informações científicas e tecnológicas ao público em geral, 

isso significa sair do ambiente de pesquisa e dirigir-se ao público que esse encontra fora dos 

espaços acadêmicos. Isso significa produzir discursos sobre as pesquisas e estudos 

conduzidos por pesquisadores/cientistas capazes de serem interpretados pelo público leigo. 

Primeiramente, o que é produzido em termos de ciência, tecnologia e inovação precisa ser 

decodificado e depois, ser “traduzido” em uma linguagem de fácil assimilação pelo público 

não especializado. Muitas às vezes, essa tarefa não é simples, uma vez que envolve alguns 

termos técnicos, específicos de determinada área e exige até conhecimentos prévios sobre 

aquilo que se deseja transmitir. O papel do jornalista, nesse aspecto, se torna fundamental 

para transmitir a informação para a população com uma linguagem acessível. 

 

Quanto ao surgimento da atividade de divulgação científica, detectamos divergências 

inclusive entre os estudiosos, isso se dá devido a reflexos das diferentes concepções 

existentes: enquanto alguns consideram a divulgação científica intrínseca à própria produção 

da Ciência, acompanhando o seu desenvolvimento (MACEDO, 2002; MASSARANI; 

MOREIRA, 2004), outros marcam que a atividade surgiu no século XVII, como uma 

necessidade da ciência moderna, por considerar que a educação das pessoas deve incluir todo 

o conhecimento do funcionamento do universo (REIS, 2001; HERNANDO, 2006). 

 

Ao traçarem um histórico da divulgação científica no Brasil, Moreira e Massarani (2002, p. 

58) apontam várias iniciativas e novos meios de divulgação que surgiram nas últimas três 

décadas. Eles consideram o período atual rico em experiências de divulgação científica, “[...] 

embora o país ainda esteja longe de ter uma atividade ampla, abrangente e de qualidade nesse 

domínio.”.  
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Alguns fatos marcaram a divulgação científica no Brasil e, segundo Grillo (2013), um deles 

foi a criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 1948. A SBPC 

reúne todas as sociedades científicas do país, surgiu por meio de uma mobilização de 

pesquisadores que trabalhavam no Instituto Butantã, em São Paulo, que insatisfeitos com 

algumas medidas tomadas pelo governador da época que pretendia restringir as atividades do 

instituto às pesquisas sobre soros antiofídicos decidiram criar a associação. “Entre os 

objetivos da nova instituição estava o de aumentar a compreensão do público em relação à 

ciência, o que demonstra, já nas suas origens primeiras, a sua preocupação com a divulgação 

da ciência junto ao grande público.” (GRILLO, 2013, p. 75).  

 

Para Massarani (1998), a divulgação científica não é algo novo no Brasil. Na verdade, não 

há um consenso com relação aos registros do que seria a divulgação científica e alguns termos 

são usados com mesmo significado para diferentes autores. No entanto, expressões como 

vulgarização científica, popularização da ciência, comunicação pública em ciência são 

usados, muitas vezes, com o mesmo significado. Porém, segundo a autora o termo mais 

empregado no Brasil é “divulgação científica”, sendo este, portanto, o termo proposto e usado 

também, em nossa pesquisa. 

  

Nesse sentido, o conceito de divulgação científica é apresentado por diferentes autores e 

Massarani (1998) opta por trabalhar em sua pesquisa com a definição dos editores da Revista 

Ciência Hoje (na década de 1980). Na publicação inaugural da revista, os editores 

entenderam a divulgação científica como uma tentativa de fornecer à sociedade uma 

descrição de fácil compreensão da atividade criadora dos cientistas e ser capaz de esclarecer 

questões técnicas e científicas de interesse geral. A divulgação científica pressupõe a 

utilização de uma linguagem simples, porém sem prejuízo de informações importantes. 

(MASSARANI, 1998). 
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Em 2015, a Fundação do Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) 

apresentou os resultados de uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) – por meio do Observatório Incite (Inovação, Cidadania e Tecnociência). O 

trabalho teve como objetivo conhecer sobre a percepção pública de C&T em Minas Gerais. 

O estudo mostrou que a opinião dos mineiros sobre C&T é, em geral, positiva, os 

entrevistados manifestaram preocupação com questões ligadas à ética, controle social da 

C&T, efeitos sociais e ambientais e demandaram maior participação nas decisões ligadas à 

área. Assim, 44% dos entrevistados disseram que uma das motivações do cientista é 

“contribuir para o avanço do conhecimento”; 39% disseram que é também “solucionar 

problemas das pessoas”. Outro fator apontado pela pesquisa aponta que o consumo de 

informação é baixo e tem a TV como principal fonte informativa. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente trabalho envolve uma pesquisa exploratória/descritiva que busca investigar e 

descrever as ações já desenvolvidas pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 

Gerais (CEFET-MG) no que tange à divulgação científica. Uma análise da divulgação 

científica no âmbito do CEFET-MG pressupõe o reconhecimento de ações que incentivam e 

fomentam a inserção de estudantes, nos diferentes níveis de ensino, na produção de 

conhecimento científico por meio de pesquisas. Assim, o Programa Institucional de Iniciação 

Científica e Tecnológica do CEFET-MG5 tem como objetivo desenvolver o pensamento 

científico e introduzir os estudantes do Ensino Superior e do Ensino Técnico de Nível Médio 

na prática da pesquisa e inovação. A Iniciação Científica é entendida como instrumento 

formativo, possibilitando ao aluno o engajamento na pesquisa e o contato direto com a 

atividade científica. 

 

                                                           
5 Informação do site da Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação (DDPG –CEFET-Mg) Disponível em: 

<https://goo.gl/Uzqei5>. Acesso em: 14 out. 2017. 
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Este Programa teve início em 2004, com a concessão de uma cota de 15 bolsas de Iniciação 

Científica pelo CNPq e de 22 bolsas de Iniciação Científica Júnior pela FAPEMIG. Desde 

então, o CEFET-MG vem investindo na atuação mais efetiva dos alunos na atividade da 

pesquisa que, atualmente, conta com recursos do CNPq, da FAPEMIG e do próprio CEFET-

MG, dividindo-se em: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC), 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

(PIBITI) - voltados para alunos de Graduação, e Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

Científica Júnior (PIBIC-Jr) – voltado para alunos do Ensino Técnico de Nível Médio do 

CEFET-MG e para alguns alunos de escolas estaduais de Belo Horizonte. 

 

As bolsas institucionais e das Agências de Fomento são disponibilizadas por meio de editais 

específicos de chamadas de propostas para solicitação de bolsistas – avaliadas com base em 

sua qualidade acadêmica e mérito científico – e distribuídas por uma Comissão composta por 

pareceristas com comprovada experiência na avaliação de projetos. 

 

Atualmente, o CEFET-MG conta com 332 bolsas de iniciação científica, sendo 180 BIC-Jr 

(FAPEMIG/CNPq/CEFET-MG), 120 PIBIC (80 FAPEMIG; 30 CNPq e 10 CEFET-MG), e 

32 PIBITI (CNPq). 

 

4 O CEFET-MG E A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Em 2016, o CEFET-MG foi contemplado com o recurso da Fapemig, por meio de um edital, 

que teve como objetivo institucionalizar a comunicação/divulgação da ciência na Instituição. 

Antes disso, havia uma preocupação em promover atividades com esse fim, porém foi a partir 

desse edital que as ações foram institucionalizadas e os trabalhos intensificados. 

 

O CEFET-MG tem uma história centenária (106 anos desde a sua fundação), com 12 mil 

alunos, mais de 120 cursos em nove campi presentes em todo o Estado de Minas Gerais – do 

ensino médio/técnico ao doutorado – e uma expressiva produção acadêmico-científica (em 
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2014, houve 208 artigos publicados; 450 trabalhos apresentados em feiras, congressos e 

mostras; 121 defesas de dissertação, entre outras formas de comunicação científica). Porém, 

não havia até então um trabalho institucionalizado na área, assim, tornou-se salutar 

consolidar uma estrutura de comunicação/divulgação da ciência na Instituição, de modo a 

fazer circular o conhecimento entre os públicos interno e, sobretudo, externo do CEFET-MG. 

Nesse sentido, a proposta foi fazer um trabalho intersetorial (envolvendo a Diretoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação, a Secretaria de Comunicação Social e a Coordenação Geral de 

Divulgação Científica e Tecnológica) e transdisciplinar (abrangendo Jornalismo e 

Editoração, Comunicação Visual, Relações Públicas e Propaganda, Divulgação Científica, 

Inovação, Tecnologia). O objetivo não foi somente institucionalizar a 

comunicação/divulgação científica no CEFET-MG, mas criar uma cultura de fazer circular 

o saber científico e tecnológico, transformando informação em conhecimento para mais 

pessoas. 

 

Segundo Le Coadic (1996, p. 27), “[...] a informação é o sangue da ciência. Sem informação, 

a ciência não pode se desenvolver e viver. Sem informação a pesquisa seria inútil e não 

existiria o conhecimento.”. Dessa maneira, tendo em vista a importância de fazer circular 

essa informação, seja pela comunicação científica, seja pela divulgação científica, é 

importante pensar, debater e propor a institucionalização da comunicação/divulgação 

científica. Divulgação científica diz respeito à comunicação de cientistas para a sociedade 

como um todo. Essa divulgação é feita pela mídia, por meio de jornais, revistas, programas 

televisivos, como telejornais e documentários, ou pelas TVs universitárias, por material de 

divulgação de agências de fomento, entre outras maneiras. Nesse sentido, para Pinheiro 

(2003), comunicação científica se dá de cientistas para cientistas e divulgação científica, de 

cientistas para a sociedade. 

 

Para a consolidação da estrutura, a Coordenação Geral de Divulgação Científica e 

Tecnológica (CGDCT), um setor já existente, coordena os trabalhos desenvolvidos. A 

CGDCT é vinculada à Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que tem como objetivo 
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contribuir para a criação e consolidação de uma cultura científica nas comunidades interna e 

externa em que CEFET-MG está inserido. Entre outros objetivos específicos, a CGDCT 

busca implementar ações que levem ao aumento da apreciação coletiva do valor e da 

importância da Ciência e da Tecnologia; estimular a capacidade criativa e de inovação, em 

especial, dos jovens; proporcionar uma maior presença da Ciência e da Tecnologia 

produzidos no CEFET-MG nos meios de comunicação; estimular o uso e a difusão da Ciência 

e da Tecnologia em ações de inclusão social; promover uma maior interação entre Ciência, 

Cultura e Arte, valorizando os aspectos culturais e humanísticos da Ciência; estimular a 

participação popular no debate sobre os impactos resultantes da Ciência e da Tecnologia. 

 

Em função desses objetivos, diversas ações são coordenadas e praticadas pela CGDCT. Tais 

ações são objeto de discussão constante com representantes das comunidades interna e 

externa do CEFET-MG. Entre elas, destacam-se a organização e realização da Semana de 

Ciência & Tecnologia (Semana C&T) é um evento anual que acontece simultaneamente em 

todas as unidades da Instituição, tanto em Belo Horizonte, quanto nos campi do interior 

(Araxá, Contagem, Curvelo, Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno, Timóteo e Varginha). 

Durante a Semana de C&T, são apresentados os trabalhos de pesquisa, de iniciação científica 

dos alunos contemplados com bolsas de órgãos de fomento, como FAPEMIG, CNPq, 

CAPES, bem como trabalhos de iniciação científica de alunos voluntários. Por ano, são 

apresentados, em média, 450 trabalhos de todos os níveis de ensino: médio/técnico, 

graduação e pós-graduação. 

 

O evento Semana C&T busca demonstrar e divulgar o envolvimento da comunidade 

cefetiana com a cultura, ciência e tecnologia, em diversas áreas do saber, e acontece durante 

a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, divulgada pelo governo federal. Trata-se de um acontecimento aberto 

ao público em geral e reúne alunos, professores e funcionários em torno de debates, 

seminários, minicursos e conferências sobre cultura, ciência e tecnologia, promovendo a 

divulgação da ciência produzida no CEFET-MG nas mais variadas áreas. As escolas da rede 
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pública de ensino são convidadas a conhecer as pesquisas feitas pela instituição, buscando 

criar nesses estudantes uma curiosidade e uma cultura pelo saber científico. Nesse sentido a 

Semana C&T é um poderoso evento de divulgação da ciência e tecnologia, atingindo tanto a 

comunidade interna, bem como externa. 

 

A CGDCT, também participa da organização e realização da Mostra Específica de Trabalhos 

e Aplicações (META), que acorre, também, em todas as unidades do CEFET-MG, tanto nos 

campi de Belo Horizonte, quanto do interior.  

 

A META, desde sua concepção em 1978, se propõe a mostrar as pesquisas e trabalhos 

desenvolvidos por professores, alunos, ex-alunos e servidores do CEFET-MG aos membros 

de sua comunidade e aos visitantes de outras instituições, sejam elas educacionais ou 

empresariais e tem como objetivos promover o intercâmbio técnico, científico e cultural entre 

alunos, professores e funcionários do CEFET-MG. Além disso, as finalidades são: 

 

a) incentivar o desenvolvimento de trabalhos de iniciação científica e tecnológica 

relacionados às atividades de ensino, pesquisa e extensão do CEFET-MG;  

b) sensibilizar os educandos para uma visão crítica das relações entre as produções 

científicas e tecnológicas e dos problemas sociopolíticos e culturais;  

c) propiciar aos educandos o desenvolvimento de habilidades para realização de projetos 

e equacionamento de problemas científicos e tecnológicos;  

d) difundir os cursos, as áreas de atuação e as atividades do CEFET-MG;  

e) promover relações de intercâmbio entre o CEFET-MG, empresas, outras escolas e a 

comunidade em geral; fomentar a participação de alunos nos diversos laboratórios do 

CEFET-MG;  

f) incentivar a exposição de trabalhos outras feiras científicas e tecnológicas no país e 

exterior. 
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Entre outras atividades, estão a organização e realização de Cafés Científicos do Projeto 

“Ciência, Café e Cultura”, teve início do CEFET-MG em 2013. A discussão de temáticas de 

interesse da sociedade, a busca por diferentes formas de interação com o público e a 

participação dos movimentos culturais da instituição constituem seus objetivos principais. A 

CGDCT apoia a organização de exposições culturais e científicas no CEFET-MG, 

organização e viabilização de participações dos alunos do CEFET-MG em feiras, congressos 

e mostras nacionais e internacionais; organização, normalização e coordenação do Portal de 

Periódicos do CEFET-MG (http://seer.dppg.cefetmg.br) e do periódico Educação & 

Tecnologia, corrente há 20 anos, cuja avaliação do Qualis é B2 atualmente; organização, 

normalização e coordenação do Portal de Conferências do CEFET-MG 

(http://conferencias.cefetmg.br), que conta atualmente mais 15 eventos alocados; auxílio na 

divulgação de quaisquer eventos que ocorram ou que sejam de interesse da comunidade de 

professores, pesquisadores, funcionários e alunos da instituição. 

 

A FIG. 1 apresenta o Organograma da Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação do CEFET-

MG, a qual é composta por uma Secretaria, quatro Coordenações Gerais, as Coordenações 

dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu, a Revista Educação & Tecnologia e o Núcleo 

de Documentação e Memória. 

 

Figura 1 - Organograma da DPPG  

 

Fonte: DPPG, 2012. 
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A parceria com Fapemig por meio de um apoio financeiro, contemplado na chamada 

Fapemig 08/2015 com o projeto “Institucionalização da comunicação e divulgação da ciência 

no âmbito do CEFET-MG” representou um grande passo para consolidar e institucionalizar 

a comunicação/divulgação científica na instituição. O projeto contempla a criação e a 

ampliação de um espaço de promover a ciência e o conhecimento científico, de modo a fazer 

circular entre a comunidade interna (professores, técnicos-administrativos, alunos, 

terceirizados) e a comunidade externa esse “fazer científico” produzido na Instituição, 

transformando informação em conhecimento compartilhado.  

  

As formas de promover o debate sobre a cultura científica como parte da formação cidadã no 

CEFET-MG: 

 

a) estabelecer metas e políticas para nortear a promoção de eventos científico-

metodológicos no CEFET-MG;  

b) planejar e organizar eventos, cursos e ações para fomentar a divulgação do 

conhecimento científico produzido no CEFET-MG;  

c) promover estudos sobre a situação geral da pesquisa científica e tecnológica no 

CEFET-MG, buscando formas de incentivar e promover diferentes áreas do 

conhecimento;  

d) discutir estratégias para a integração entre o CEFET-MG e outras Instituições de 

ensino e pesquisa, visando à divulgação e à interação de trabalhos técnico-científicos 

de discentes e docentes;  

e) e também, propor ações coordenadas de comunicação científica.  

 

Assim, alguns produtos6 já podem ser apresentados como resultantes da proposta contida no 

projeto fomentado pelo Fapemig e são eles:  

                                                           
6 Durante o processo de pesquisa, vale ressaltar, hão de surgir outros produtos e processos a partir das 

pesquisas exploratória e de campo 
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a) produção de uma revista semestral (a princípio) de divulgação científica, isto é, 

levando à comunidade externa o que é feito de pesquisa no CEFET-MG, com versões 

impressa e digital;  

b) inclusão e atualização do site da Instituição acerca das pesquisas e dos grupos de 

pesquisa do CEFET-MG, de modo a favorecer o intercâmbio entre pesquisadores, 

numa espécie de rede interna de informações, com posterior implantação de 

repositório institucional;  

c) criação de pequenos vídeos (“pitchs”), divulgando resultado, produto, ou processo 

para as comunidades interna e externa do CEFET-MG, por meio do site e das redes 

sociais da Instituição (posterior criação de canal de Webrádio e de WEbTV);  

d) atualização e manutenção de páginas e perfis em redes sociais visando à divulgação 

de pesquisas, eventos e outras atividades no âmbito da comunicação/divulgação 

científica;  

e) censo e catalogação dos grupos de pesquisa existentes no CEFET-MG, de modo a 

organizá-los em um banco de dados para divulgação entre os pares e externamente, 

quando houver possibilidade;  

f) organização de feiras e seminários sobre comunicação/divulgação científica dentro 

do CEFET-MG com a presença das comunidades interna e externa, de modo a 

contribuir para a institucionalização do processo de comunicação/divulgação 

científica;  

g) instalar estande durante feiras e eventos de cunho científico, sobretudo durante a 

Semana de Ciência e Tecnologia, a Mostra Específicas de Trabalhos e Aplicações 

(META), os Cafés científicos.  

 

Todas essas atividades estão sendo realizadas junto com a Secretaria de Comunicação do 

CEFET-MG. 
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Vários eventos de divulgação científica aconteceram fora da Instituição. Esses momentos 

foram propícios para apresentar a produção de conhecimento científico feita no CEFET-MG 

Dentre esses eventos podemos destacar alguns onde o CEFET-MG (QUADRO 1) marcou 

presença ora divulgando suas pesquisas e mostrando seus trabalhos, ora disseminando 

conhecimentos e mediando a informação e a divulgação da ciência nesses diferentes espaços. 

 

Quadro 1 – Eventos com participação da CGDCT - 2017 

Eventos Participantes Período  

Febrace Professores, alunos e CGDCT 21 a 23 de março de 2017 
Pint of Science Professores 15 a 17 de maio de 2017 
69ª Reunião Anual da 
SBPC 

Alunos, professores e CGDCT 16 a 22 de julho de 2017 

Inova Minas Professores, alunos e CGDCT 15 a17 de setembro de 2017 
Fala Ciência CGDCT 29 de agosto de 2017 
Finit Professores, alunos e CGDCT 31 de outubro a 4 de 

novembro de 2017 
Fonte: CGDCT, 2017. 

 

Mostra-se por meio desse quadro que o CEFET-MG marcou presença em todos os grandes 

eventos de Divulgação da Ciência e Tecnologia ocorridos no âmbito estadual. Isso demonstra 

a preocupação da instituição em promover e em participar de ações de popularização da 

ciência. 

 

Outra ação de divulgação concerne a pautar a imprensa com assuntos da ciência, tecnologia 

e inovação para que ela reproduza esses discursos e mais pessoas conheçam a produção 

científica do CEFET-MG. Além disso, busca-se disseminar as informações acadêmicas para 

facilitar a compreensão, por parte do público leigo, do que é produzido dentro da academia. 

Enfim, é um trabalho contínuo e deve ser encarado como um compromisso da Instituição, 

pois as pessoas devem ter conhecimento do o que está sendo produzido com o dinheiro 

público e que tem efeito direto no seu dia a dia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse contexto, pode-se dizer que as atividades promovidas pelo CEFET-MG são ainda 

incipientes, porém as propostas são importantes para a consolidação da divulgação científica 

na Instituição. Mesmo estando no início dos trabalhos, os efeitos são positivos e promissores, 

pois estamos conseguindo levar o conhecimento científico para além dos muros da academia. 

Muitos projetos de pesquisadores do CEFET-MG são realizados com comunidades externas, 

levando conhecimento a comunidades em situação de vulnerabilidade e eventos são 

organizados, com a participação de estudantes, sobre variados assuntos que envolvem 

ciência, tecnologia e inovação. A pesquisa, assim, está interligada com as ações de extensão 

e ensino. 

 

Além dos eventos apresentados anteriormente, o CEFET-MG está presente em outros 

eventos acadêmicos e não acadêmicos, expandindo com isso a possibilidade de mostrar, aos 

diferentes públicos, os projetos e pesquisas que seu quadro discente e docente vem 

desenvolvendo. Nesse sentido, a pesquisa desenvolvida por nós aponta para a necessidade de 

continuarmos a trabalhar com o propósito de tornar a ciência um produto que deve pertencer 

à sociedade como um todo e, portanto, precisa ser desmitificada. O papel da divulgação 

científica, então é fundamental nesse sentido. Por hora, o que conseguimos destacar aqui é o 

movimento já delineado no sentido de trabalhar a divulgação da ciência como algo que 

precisa ser incorporado ao fazer acadêmico. Assim, a participação em encontros, feiras, 

mostras e demais eventos de cunho científico, são espaços oportunos para que a comunidade 

externa (re) conheça o Centro Federal de Educação Tecnológica como uma escola que produz 

um saber científico voltado para a solução dos problemas sociais. A pesquisa nasce da 

inconformidade de um sujeito pensante que busca responder aos questionamentos e às 

necessidades que lhe são colocadas. É esse o papel da ciência e apresentar o que está sendo 

feito é o papel que cabe aos divulgadores da ciência. 
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