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Este plano de ações

Sindya Santos Melo  o Prof. Dr Paulo Eduardo Lins 

Cajazeira  

Biblioteconomia Universidade Federal do Cariri, entre os anos 

de 2016 e 2018

O plano de ações de divulgação tem por objetivo 

contribuir para a disseminação da informação nos canais de 

comunicação disponíveis no IFPI e direcionado à toda a 

comunidade, consolidando e facilitando o diálogo com a 

 é produto da dissertação de mestrado 

de , orientada pel . 

, através do programa de Mestrado Profissional em 

, da 

. Sua elaboração foi resultado da pesquisa sobre 

divulgação científica, onde foram identificadas algumas lacunas 

no IFPI com relação ao tema, resultando nesta proposta que 

pretende minimizar tal fato.  

sociedade

É, sobretudo, um documento que visa dar transparência 

aos critérios para dar visibilidade às pesquisas desenvolvidas na 

Instituição. Afinal, tão importante quanto produzir ciência é saber 

como sua pesquisa pode chegar ao público.

As orientações contidas neste documento nortearão o 

trabalho da comunidade docente, discente e demais servidores 

do IFPI, respeitando as necessidades informacionais e os setores 

de comunicação e pesquisa que gerenciam os conteúdos dos 

canais oficiais de transmissão de informações para os mais 

diferentes públicos.

.

APRESENTAÇÃO
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INTRODUÇÃO

O presente material foi desenvolvido pensando nas 
dificuldades e dúvidas daqueles envolvidos no processo de 
comunicação científica (professores, orientadores, bolsistas de 
iniciação científica, departamentos de ensino) desde a sua 
concepção até sua divulgação ao público.  A intenção é 
estabelecer um diálogo entre todos os atores envolvidos na 
comunicação da ciência. 

A proposta que ora se apresenta se constitui na 
elaboração de um plano de ações de divulgação científica 
para promoção e visibilidade das pesquisas desenvolvidas no 
âmbito do IFPI. O objetivo é divulgar a produção científica, 
principalmente dos trabalhos de investigação do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, bem como para 
os demais programas, uma vez que é crescente a 
preocupação com a importância social das pesquisas que são 
realizadas com investimentos públicos e o seu retorno à 
sociedade, através da divulgação dos mesmos.  

Elaborado de forma prática, de acesso e leitura de fácil 
assimilação, para ser instrumento de auxílio a pesquisadores, 
orientadores, alunos iniciantes no mundo da pesquisa 
científica, bem como orientar sobre maneiras de potencializar 
a visibilidade de suas pesquisas. Parte-se da apresentação das 
condições e características históricas, culturais e de 
comunicação existente na Instituição para delinear ações de 
divulgação científica que tornem viáveis sua implementação. 

Cabe observar, portanto  que não trata-se de um plano ,

1
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global de comunicação da ciência no âmbito do IFPI. Tal 
empreitada  de forma ampla em sua completude  deverá 
envolver todos os setores da instituição para sua elaboração, 
com foco no planejamento estratégico de ações.     

O propósito deste documento é mais pontual. A 
intenção é estabelecer um diálogo entre todos os atores 
envolvidos na comunicação da ciência, fazendo-os refletir 
sobre os canais disponíveis e possibilidades existentes para que 
a instituição consiga efetivar ações de divulgação científica 
de toda sua produção, levando em consideração sua 
estrutura organizacional e administrativa. 
Acreditamos que o público deva ser cada vez mais 
protagonista e, dessa forma, ser incluído nos resultados com 
dinamicidade,tornando a ciência mais compreensível. 

, ,
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2 APRESENTAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO

O Instituto Federal do Piauí é uma instituição de educação 
superior, básica e profissional, pluricurricular e muticampi, 
especializada na oferta de educação profissional e tecnológica 
nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação 
de conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática 
pedagógica.

Em Teresina, instalou-se inicialmente no bairro Pirajá. Em 
1934, teve sua sede transferida, recebendo o nome de Liceu 
Industrial de Teresina, e posteriormente, no ano de 1942, passa a 
ser denominado Escola Industrial de Teresina. Em 1938, instalou-se 
em nova sede no centro da capital Teresina, onde ainda hoje 
permanece sendo ampliada ao longo dos anos. Em 1966, passou 
a chamar-se Escola Industrial Federal.

Em 1967, a escola foi levada à categoria de Ensino Técnico 
do 2º grau, sendo então denominada Escola Técnica Federal do 
Piauí. Em 1994, foi autorizada a transformação em Centro Federal 
de Educação Tecnológica do Piauí, pela Lei nº 8.948/94, que se 
efetivou em 22 de março de 1999, com a assinatura do Decreto 
autorizativo pelo Presidente da República Fernando Henrique 
Cardoso. 

8
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O Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí foi 
transformado no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Piauí através da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro 
de 2008, e atualmente é composto pelos campi: Teresina-
Central, Teresina-Zona Sul, Floriano, Picos, Parnaíba, Angical, 
Uruçuí, Corrente, Paulistana, São Raimundo Nonato, Piripiri, 
Oeiras, Pedro II, São João do Piauí, Campo Maior, Cocal, 
Valença, Campus Avançado Dirceu Arcoverde, Campus 
Avançado de José de Freitas e Campus Avançado Pio IX, 
constituindo assim 20 campi. 

Atualmente, a instituição oferta cursos técnicos de nível 
médio nas modalidades integrado, concomitante e 
subsequente ao ensino médio. Além disso, conta com o PROEJA, 
voltado para educação de jovens e adultos, cursos superiores 
(tecnologia, bacharelado e licenciaturas) além de pós-
graduação lato e stricto sensu, formando e qualificando 
cidadãos com vistas à atuação nos mais diversos setores da 
economia, com ênfase no desenvolvimento de programas de 
extensão, divulgação científica e tecnológica. Também realiza e 
estimula a pesquisa aplicada, o empreendedorismo, a 
produção cultural e o cooperativismo. 

A expansão do Instituto Federal do 
Piauí (IFPI) tem contribuído favoravelmente 
para o desenvolvimento socioeconômico 
do Estado, sobretudo com a interiorização, 
com a promoção da educação 
tecnológica em municípios historicamente 
postos à margem das políticas voltadas 
para esta modalidade. 

Nessa perspectiva, a finalidade da 
instituição, nos termos da Lei nº 11.892, de 
29 de dezembro de 2008, é formar e 
qualificar profissionais nos vários níveis e 
modalidades de ensino, com atuação 
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prioritária na área tecnológica para os diversos setores da 
economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico 
local, regional e nacional; realizar pesquisas aplicadas e 
desenvolvimento de novos processos, produtos e serviços em 
estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, 
oferecendo mecanismos para educação continuada e 
desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios 
e finalidades da educação profissional e tecnológica, em 
articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, 
com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de 
conhecimentos científicos e tecnológicos. 

Assim, o IFPI se constitui em uma instituição de educação 
profissional pública, que integra a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica na qual ocupa posição de 
referência educacional local, regional e nacional.
Diante desse contexto, cabe ressaltar a importância da 
pesquisa com relação ao desenvolvimento institucional, 
entendendo-se que ela constitui fator de extrema importância 
para estimular o desenvolvimento da sociedade, sendo capaz, 
de modo eficiente, de promover a satisfação das diversas 
demandas da população.

10
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Com relação à estrutura de pesquisa, a Pró-reitoria de 
Pesquisa e Inovação (PROPI) é composta por 01(uma) Assessoria 
do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), 02 (duas) diretorias: 
Diretoria de Pesquisa e Inovação e Diretoria de Pós-graduação e 
02 (duas) coordenações. A PROPI tem como atribuições planejar, 
superintender, coordenar e acompanhar as políticas de 
pesquisa, integradas ao ensino e à extensão, bem como 
promover ações na área que fomenta a pesquisa, ciência, 
tecnologia e inovação tecnológica, conceder apoio financeiro 
sob a forma de bolsa a projetos e aos grupos de pesquisa, 
mediante seleção por edital.

O IFPI conta com X grupos de pesquisa, instituídos 
oficialmente e registrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa do 
Brasil do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq).

A seguir, a lista com os grupos de estudo de pesquisa do IFPI: 

NOME DO GRUPO DE PESQUISA  
ÁREA DE 

CONCENTRAÇÃO  

História, Sociedade e Cultura  História  

HOLOS  - Grupo Transdisciplinar do IFPI  Matemática  

GEPEMM  - Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 

Ensino e Modelagem Matemática  
Matemática  

GEAU - Grupo de pesquisa em geotecnologias 

para estudos ambientais e urbanos  
Geociências  

GEIPEC  - Grupo de Ensino, Inovação e Pesquisa 

em Engenharia Civil -IFPI  
Engenharia Civil  

LIMS - Laboratory of Innovation on Multimedia 

Systems  

Ciência da 

Computação  

 

2.1 Pesquisa
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Grupo de estudos africanos e indígenas do IFPI 

Campus Teresina Zona Sul  
História  

NEPMODA  Desenho Industrial  

GEECACE  - Grupo de Estudo do Ecótono 

Caatinga e Cerrado - Fitoplâncton e Química 

Ambiental  

Ecologia  

Grupo de pesquisa em Desenvolvimento 

Sustentável do Baixo Parnaíba  
Química  

Grupo de Pesquisa em Materiais e Metrologia  

Engenharia de 

Materiais e 

Metalúrgica  

História, Memória e Patrimônio  Divulgação Científica  

Atividade farmacológica de cogumelos  Química  

NUPLLE  - Núcleo de Pesquisa em Linguística, 

Literatura e Ensino  
Lingüística  

Núcleo de Biomonitoramento Ambiental  Ecologia  

Grupo de Pesquisa do Alto Médio  Canindé  Ciências Ambientais  

Grupo de Estudos Internacionais  Sociologia  

Temáticas Ambientais  Ciências Ambientais  

Grupo de Pesquisa em Arte, Educação e 

Patrimônio  
Artes 

EDAFCOS do Nordeste  - Estudos em 

Agroecologia e fatores de conservação dos 

solos do Nordeste  

Agronomia  
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Química de Produtos Naturais  Química  

GPAAF  - Grupo de Pesquisa em Avaliação e 

Atividade Física  
Educação Física  

História, Memória e Patrimônio  História  

Educação a Distância e Tecnologias Digitais no 

Ensino  
Educação  

LAPESI  - Laboratório de Pesquisa em Sistemas de 

Informação  

Ciência da 

Computação  

Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, 

Inclusão e Políticas Públicas  
Educação  

Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento 

Sustentável do Baixo Parnaíba  
Química  

Núcleo de estudos e pesquisas em têxtil, 

vestuário e moda  
Desenho Industrial  

Meio ambiente e desenvolvimento sustentável  Geociências  

Compostos Bioativos em Alimentos  
Ciência e Tecnologia 

de Alimentos  

BIOTECAL  - Biotecnologia aplicada a  alimentos  
Ciência e Tecnologia 

de Alimentos  

Grupo de pesquisa em direito, sociedade e 

política  
Direito  

GRUPITEC  - Grupo de Pesquisa em Gestão e 

Inovação Tecnológica   
Administração  
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O IFPI é responsável pela publicação online de 
periódicos científicos editados pela própria instituição 
através de seus conselhos editoriais. A seguir, detalhes 
das revistas disponíveis:

Revista Científica Mathephys: é um 
periódico de divulgação científica e 
s e  d e s t i n a  a  d i v u l g a r  o s  
conhecimentos técnicos, teóricos, 
científicos e cultuais de nível nacional 
e internacional. A missão da revista 
científica Mathephys é contribuir 
para o avanço científico e educativo 
na área da matemática e ciências, 
divulgando a invest igação e 
inovação. É constituída por seções 
distintas: experiências educativas, 
história da matemática e ciências, 
contos, investigações, jogos, criticas 
e resenhas, entrevistas, modelagens 
e matemática aplicada. 

Somma – Revista científica do 

IFPI (ISSN: 2447-701X): criada em 

outubro de 2014, a revista 

constitui-se em uma publicação 

p e r i ó d i c a  s e m e s t r a l  e  

interdisciplinar do IFPI. Tem 

como objetivo principal publicar 

artigos originais que contribuam 

para o saber científico e 

promover a divulgação e o 

debate do conhecimento nas 

diversas áreas.

2.2 Publicações
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Revista INTERTEC - Gestão, Ciência, 

Tecnologia e Inovação :  é uma 

publicação do Grupo de Pesquisa em 

Gestão e Inovação Tecnológica 

(GRUPITEC). Seus objetivos são: fomentar 

projetos de pesquisa, extensão e ensino; 

incentivar a participação em eventos 

científicos no Brasil e no exterior; 

incentivar a publicação em periódicos 

científicos no Brasil e no exterior; apoiar e 

incentivar a pesquisa de discentes de 

nível básico, técnico e tecnológico, bem 

como pós-graduandos ;  rea l i zar  

parcerias e alianças estratégicas com 

organizações públicas e privadas e com 

profissionais (pesquisadores, consultores 

etc.); organizar e promover eventos científicos em âmbito local, 

nacional e internacional; organizar e promover cursos de pós-

graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, bem como cursos de curta 

duração, nas áreas de interesse do grupo; prestar assessoria e 

consultoria na área de gestão e inovação tecnológica.

15
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Divulgação científica é explicar a ciência de 
maneira que seja fácil o seu entendimento para as 
pessoas. Ela pode ser feita através de filmes, livros, textos, 
programas de rádio e televisão, blogs de internet, 
cartilhas, folhetos, cartazes, exposições, espaços como 
museus, planetários, feiras de ciências entre outros 
espaços e ferramentas. Divulgar ciência é uma forma de 
tornar conhecidos ao público os procedimentos 
científicos, de modo que a ciência seja integrada ao dia 
a dia das pessoas, lhes proporcionado uma vida melhor.

3
O QUE É DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA?,

16

A divulgação científica compreende 
a utilização de recursos, técnicas, 
processos e produtos (veículos ou 

canais) para a veiculação de 
informações científicas, 

tecnológicas ou associadas a 
inovações ao público leigo. 

(BUENO, 2010)

É a veiculação 
em termos simples da 
ciência como processo, 
dos princípios nela 
estabelecidos, das 
metodologias que emprega 
(REIS, 1982)
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Divulgar a ciência é importante 
porque inclui as pessoas em debates sobre 
temas especializados, que podem ter 
impacto real no seu cotidiano.
Todo o aparato tecnológico com o qual 
convivemos hoje foi resultado de uma 
intensiva investigação científica. Vários 
dispositivos foram produzidos com ajuda 
da ciência, visando melhorar a qualidade 
de vida das pessoas; como exemplo, 
podemos citar o computador, o carro, o 
telefone celular, os avanços na medicina, 
na produção de alimentos assim como 
tantas outras coisas.

A Rede Federal de Ensino está 
vivenciando a maior expansão de sua 
história. Não seria diferente com o IFPI, 
que na última década experimentou 
significativo crescimento no que diz 
respeito às novas unidades presenciais e a 
distância, ofertando cursos de técnicos, 
tecnólogos, graduação, pós-graduação 
e ações de pesquisa e extensão.

3.2 A construção do plano de ações
de divulgação científica

3.1 Por que divulgar ciência?

17
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Este novo cenário nos faz repensar a necessidade da 
Instituição e seu relacionamento com a sociedade. A partir disso, 
é importante discutir a relevância da construção de canais de 
comunicação com o público interno e externo, voltados para o 
fomento de uma cultura científica que privilegie a transparência e 
a ampla circulação de informações de cunho científico e a 
correta utilização das ferramentas e ações de divulgação de 
pesquisas.  

A apresentação dos dados que subsidiaram a construção 
deste plano de ações foi possível através do levantamento de 
informações que deram base para sua elaboração. Foram 
considerados documentos institucionais de planejamento e 
avaliação (Plano de Desenvolvimento Institucional, Relatórios de 
Gestão), bem como informações disponibilizadas no site e nas 
redes sociais da instituição. 
Para além das informações institucionais obtidas, foram 
enviados questionários aos professores e alunos que 
desenvolvem pesquisas através dos Programas de Iniciação 
Científica - PIBIC ofertados pelo IFPI, imprimindo desta forma, 
suas observações pessoais e profissionais com relação às 
dinâmicas e trabalho no desenvolvimento de suas investigações 
e a possibilidade de incremento e visibilidade de suas pesquisas. 
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4
DIAGNÓSTICO DE 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

Com o propósito de promover 
ações de divulgação científica para o 
IFPI que sejam de fato possíveis e 
viáveis para implementação, levando 
em consideração suas características 
e estrutura institucional, é preciso 
conhecer como se realizam e através 
de que suporte a comunicação é 
possível na dinâmica organizacional. 
Vejamos os itens que tratam sobre o 
tema.

Algumas ferramentas e/ou canais com 
potencial para utilização para divulgação 
científica foram identificados no âmbito do IFPI. 
Dentre eles podemos citar alguns exemplos: 
boletins informativos impressos, boletins internos 
enviados por e-mail, murais disponibilizados pela 
instituição, eventos acadêmicos realizados 
durante o ano em todos os campi. Contudo, 
uma vez que o objetivo deste é propor 
ações de divulgação científica das pesquisas 
produzidas pelo IFPI, nesta seção, serão 
elencados somente as ferramentas e/ou canais 
que poderiam ser utilizados para potencializar 
basicamente esse tipo de ação.

plano 

  

4.1 Algumas iniciativas
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O IFPI utiliza sua página do Facebook (@ifpi) para divulgar 
os mais diversos tipos de informação, quais sejam: eventos 
acadêmicos e sociais, informativos de interesse da comunidade 
acadêmica e sociedade em geral além de 

. 
A Diretoria de Comunicação Social (Dircom) é a unidade 
organizacional de assessoramento subordinada à Reitoria, 
responsável pelas políticas de comunicação no que se refere à 
divulgação interna e externa das atividades institucionais do IFPI.
A fan page oficial do IFPI conta atualmente com pouco mais de 
51 mil curtidas. Tal fato pode ser considerado bastante positivo, 
uma vez que tal rede tem se estabelecido como uma ótima 
ferramenta para disseminação de conteúdos educacionais de 
interesse público, podendo exercer importante papel para 
potencializar a divulgação científica. 

informações 
pedagógicas e administrativas dos diversos campi da instituição

20

106



Em setembro de 2016, 
c o m o  p a r t e  d a s  
comemorações pelos 107 anos, 
o IFPI  lançou seu novo portal 
institucional (www.ifpi.edu.br). 
O  s i t e  s e g u e  o  p a d r ã o  
estabelecido pelo Governo 
Federal, que busca padronizar 
os sites dos órgãos públicos 
federais. O novo portal foi 
desenvolvido com base nos 
eixos Conteúdo, Arquitetura da 
Informação e Identidade Visual. 
Esses eixos permitem que o 
cidadão encontre com mais 
facilidade as informações sobre 
as ações e os serviços ofertados 
pelo Instituto. Os campi que 
ganham mais conteúdo onde, 
a l é m  d a s  i n f o r m a ç õ e s  
administrativas e de ensino, as 
notícias referentes a cada 
unidade receberão maior 
destaque.

21
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O IFPI conta com um canal do Youtube desde 2013, com 
vídeos produzidos pela Diretoria de Comunicação. Conta com 
750 inscritos e 58 mil visualizações atualmente. Seu foco está 
voltado para vídeos com editoriais sobre tudo que acontece em 
toda a rede do IFPI.  De todo modo, ainda assim, o canal é uma 
ferramenta que também pode ser estudada e melhor explorada 
em ações de divulgação científica.

Com o objetivo de facilitar a comunicação e promover a 
aproximação com seu público, o IFPI está presente nas principais 
redes sociais. Em sintonia com tais mídias, a instituição possui perfis 
no Twitter, no Facebook, no Instagram e no Youtube. A Diretoria 
de Comunicação é o setor responsável pela atualização dos 
conteúdos desses perfis, os quais reúnem informações 
pedagógicas e administrativas dos diversos campi da instituição. 
Isso demonstra que as redes sociais têm presença marcante e 
muito forte no cotidiano da Instituição, revelando seu potencial 
de divulgação científica, possibilitando uma maior disseminação 
de publicações científicas em plataformas sociais na internet.  

22
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Base institucional acadêmica do Instituto Federal do Piauí 

(Bia): trata-se do repositório institucional do IFPI. É o sistema 

oferecido pela instituição para gestão e da produção científica, 

responsável por armazenar, preservar, organizar, divulgar e 

garantir o acesso confiável e permanente a produções 

acadêmicas, científicas e institucionais do IFPI. A construção 

deste repositório institucional se deu através de propostas 

surgidas no IV Encontro de Bibliotecários do IFPI, em 2015. Foi 

aprovado oficialmente em 27 de outubro de 2016, através da 

resolução Nº 114/2016, pretende reunir, em um único local, o 

conjunto de publicações do IFPI, bem como os trabalhos 

desenvolvidos e apresentados em eventos desta Instituição 

proporcionando maior visibilidade e impacto da produção 

científica interna.
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O Boletim Informativo do IFPI é 
enviado aos servidores, por e-mail, 
semanalmente, às sextas-feiras. 
T ra ta - se  de  um cana l  de  
comunicação interna para 
divulgação inst itucional via 
internet para os diversos setores e 
campi do IFPI. 
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5 PÚBLICOS DE INTERESSE 

E OBJETIVOS

Para a construção de uma ferramenta que norteie as ações 
de divulgação científica é importante compreender que a 
democratização da ciência e a criação de condições para sua 
efetiva comunicação e disseminação são instrumentos 
indispensáveis à cidadania. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, é indispensável que 
se tenha conhecimento dos públicos a que se destinarão estas 
ações.

Redes de educação (professores, alunos, gestores): com objetivo 
de estreitar as relações promovendo o diálogo com o público 
externo, tendo-o não somente como receptor de conhecimentos 
produzidos no IFPI, bem como para também promover uma troca 
de suas experiências e práticas compartilhando-as com a 
instituição.   

Pesquisadores do IFPI e de outras instituições: para que a cultura 
científica se estabeleça, levando ao público leigo os resultados de 
suas descobertas.

Poder público (agentes responsáveis pela formulação de políticas 
públicas): com propósito de angariar recursos e investimentos 
através de parcerias.

Comunicadores científicos: profissionais envolvidos com a 
comunicação da ciência para uma sociedade esclarecida e 
democrática.
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O objetivo é estabelecer um diálogo entre todos os 
atores envolvidos na comunicação da ciência, fazendo-os 
refletir sobre os canais disponíveis para que a instituição 
consiga efetivar ações de divulgação científica de toda sua 
produção, levando em consideração sua estrutura 
administrativa e organizacional. 

É nesse âmbito, como foco para os públicos de 
interesse citados, que se concentra a presente iniciativa 
em prol da promoção da cultura  da instituição 
e, de maneira mais abrangente, do diálogo entre 
ciência e sociedade. 

científica
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6 PLANO DE AÇÕES DE 
DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

As ações de comunicação científica deste plano 
levarão em conta as ferramentas, canais e modos de 
popularizar o conhecimento científico produzido pela 
comunidade científica da instituição. Desta forma, 
tomando por base o diagnóstico apresentado 
anteriormente, este plano pretende propor estratégias 
plenamente possíveis de serem implementadas levando 
em consideração seus recursos humanos, materiais e 
financeiros da instituição. 

Importante destacar que se trata de um projeto 
pioneiro que ocupa-se em delinear ações de 
divulgação científicas a serem adotadas pela 
instituição, visando sua consolidação para a 
necessidade de participar à sociedade o progresso 
científico e tecnológico no âmbito local.    
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Objetivo Geral: 

Promover a interação entre os pesquisadores, 

profissionais e estudantes na geração de produtos e 

serviços diversificados de comunicação científica, seja 

por meio de pautas, debates ou produções conjuntas 

de publicações para divulgação das pesquisas.

 

Objetivos Específicos:
· Atuar de forma mais direta junto ao planejamento 

de ações de divulgação científica;
· Dar suporte às ações e atividades de divulgação 

científica desenvolvidas pelo IFPI;
· Promover ações de aproximação com profissionais 

de comunicação e pesquisadores da Instituição. 

 

Público-Alvo:

· Professores/ Pesquisadores em geral;

· Técnicos Administrativos;

· Comunidade interna e externa;

· Empresas públicas e privadas.

Criação de um Setor de 
Divulgação Científica:
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Criação de link sobre pesquisas no 
portal institucional do IFPI

Objetivo Geral: 

Divulgar as pesquisas produzidas no âmbito institucional, dando 

visibilidade aos produtos e serviços desenvolvidos pelos 

pesquisadores e Grupos de Pesquisas do IFPI, visando estabelecer 

parcerias tendo em vista a possibilidade de transferência de 

tecnologia. 

Objetivos Específicos: 

· Dar visibilidade aos produtos e serviços tecnológicos 

desenvolvidos no IFPI;

· Contribuir para o fortalecimento da vocação tecnológica 

do Instituto;

· Estabelecer parcerias e a transferência de tecnologias;

· Estimular a realização das atividades de criação e 

desenvolvimento de inovações tecnológicas;

· Despertar na comunidade acadêmica a vocação 

científica.

Público-Alvo

· Professores/Pesquisadores em geral;

· Técnicos Administrativos;

· Comunidade interna e externa;

Empresas públicas e privadas.
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Base Institucional Acadêmica (Bia)

Objetivo Geral: 

Criar uma comunidade especifica no repositório institucional 

para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC) para a divulgação das produções e competências do 

quadro de docentes, pesquisadores e bolsistas do IFPI do 

Programa.

Objetivos Específicos:

· Ser um dos canais para apresentação dos resultados das 

pesquisas; 

· Dar publicidade às pesquisas locais, permitindo o acesso 

ao conhecimento científico e tecnológico;

· Possibilitar a preservação da memória científica do IFPI.

Público-Alvo:

· Professores/Pesquisadores em geral;

· Técnicos Administrativos;

· Comunidade interna e externa;

Empresas públicas e privadas.
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Divulgação em redes sociais

Objetivo Geral: 

Aumentar a repercussão das produções científicas de forma que 

se possa alcançar um público mais amplo com a adoção das 

redes sociais como ferramenta de divulgação de seus estudos.

Objetivos Específicos:

· Remover barreiras financeiras, tornando as pesquisas 

disponíveis on-line para o público tão logo estejam 

disponíveis;

· Ampliar a rede de contatos dos pesquisadores dentro e 

fora da instituição;

· Poder identificar o alcance e a influencia das pesquisas por 

meio da análise de compartilhamentos (Twitter, 

Facebook), numero de downloads, etc;

· Dar publicidade às informações sobre as pesquisas, dando 

o devido destaque à relevância dos resultados e o seu 

impacto.

Público-Alvo:

· Professores/ Pesquisadores em geral;

· Técnicos Administrativos;

· Comunidade interna e externa;

· Empresas públicas e privadas.
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Biblioteca como espaço de 
divulgação científica

Objetivo Geral: 

Utilizar a biblioteca ampliando seu espaço de atuação para 

divulgar as atividades científicas e acadêmicas do IFPI, que 

tenham a participação de funcionários, alunos e docentes, 

potencializando a comunicação interna e externa.

Objetivos Específicos:

· Divulgar materiais de conteúdo científico relacionados a 

pesquisas ou atividades que se originaram na instituição, 

discutindo com a  comunidade os impactos, pontos 

positivos e negativos da ciência na sociedade;

· Identificar e socializar as principais fontes de informação 

sobre divulgação científica (blogs, programas de TV e rádio, 

filmes, literatura);

· Agregar iniciativas colaborativas relacionadas à produção, 

cultura e memória institucional através de exposições;

· Fazer uso de forma mais eficiente da socialização da 

ciência para a sociedade promovendo palestras e 

discussões sobre temas de ciência e tecnologia e o impacto 

que proporcionam à vida das pessoas.

Público-Alvo:

· Professores/ Pesquisadores em geral;

· Técnicos Administrativos;

· Comunidade interna e externa;
Empresas públicas e privadas.
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A importância do Conselho 
Editorial

Objetivo Geral

Ser um veículo de difusão científica interdisciplinar de obras de 

autores da comunidade interna do IFPI pioritariamente, 

contribuindo para o conhecimento e divulgação do pensamento 

crítico e da pesquisa. 

Valorizar a pesquisa e a produção científica promovendo a 

divulgação das produções acadêmicas oferecendo livros de 

qualidade visando a torná-los um importante indicador da 

qualidade da produção acadêmica, bem como servir de 

referencial para futuros pesquisadores.    

Objetivos Específicos:

· Fomentar a pesquisa e a produção científica interna;

· Fortalecer a difusão do conhecimento científico no Piauí;

· Valorizar a pesquisa e a produção científica promovendo a 

divulgação das produções acadêmicas;

Tornar-se um importante indicador da qualidade da produção 

acadêmica interna.
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7 FONTES DE INFORMAÇÃO

Questionários

Relatórios institucionais

Site e redes sociais

Envio de questionários aos alunos bolsistas e professores 

orientadores do PIBIC 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI): 2015-2019

Relatório de gestão do exercício de 2015

Regimento Interno do Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT)

IFPI - Regimento interno geral - 2015

Site do Instituto Federal do Piauí: www.ifpi.edu.br/

Página no Facebook: www.facebook.com/ifpiaui

Conta no Instagram: www.instagram.com/ifpiaui/

Canal no Youtube: www.youtube.com/user/tvifpiaui

Perfil no Twitter: twitter.com/ifpiaui
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ISBN

O Bora divulgar! plano de ações de 
divulgação tem por objetivo contribuir para a 
disseminação da informação nos canais de 
comunicação disponíveis no IFPI e direcionado à 
toda a comunidade, consolidando e facilitando o 
diálogo com a sociedade.

É, sobretudo, um documento que visa dar 
transparência aos critérios para dar visibilidade às 
pesquisas desenvolvidas na instituição. Afinal, tão 
importante quanto produzir ciência é saber como 
sua pesquisa pode chegar ao público.

As orientações contidas neste documento 
nortearão o trabalho da comunidade docente, 
discente e demais servidores do IFPI, respeitando as 
necessidades informacionais e os setores de 
comunicação e pesquisa que gerenciam os 
conteúdos dos canais oficiais de transmissão de 
informações para os mais diferentes públicos.

BORA
DIVULGAR
PLANO DE AÇÕES DE 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
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