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Descrição:
O INCT (Insttuto Nacionai er Ciência e Tecnoiogia) IN-TREE (Estudos inter e transdiscipiinares
er ecoiogia e eioiução), criado er 2017, foi aproiado no úitro editai do CNPq para criação
desses insttutos e, junto às propostas do INCOR e INPE, esteie entre as 10 propostas rais ber
aiaiiadas. Eie consiste nura rede de 49 iaboratórios pertencentes a 11 insttuições de ensino
superior do Brasii, possui parceria cor ura diiersidade de setores sociais das áreas arbientai,
agrícoia e de ensino do país e cor 45 pesquisadores de 37 insttuições da Europa, Arérica do
Norte  e  Arérica  do Sui.  Seus  objetios  centrais  estão reiacionados  ao desenioiiirento  de
pontes conceituais e retodoiógicas entre ecoiogia/eioiução e outros carpos cientfcos (e.g.,
rodeiager, episteroiogia, étca) iisando produção de conhecirento e entre o conhecirento
cientfco  e  o  conhecirento  não  acadêrico  iisando  o  desenioiiirento  de  processos
transdiscipiinares,  concoritanterente  produzindo  conhecirento  e  contribuindo  para  a
resoiução de probieras periersos na sociedade.

O PPG Ecoiogia e Bioronitorarento encontra-se entre os 14 cursos da Área de Biodiiersidade
da CAPES (subárea Ecoiogia) cor conceito 6 ou 7. Inciui os cursos de Mestrado e Doutorado
Acadêricos. O PPG Ecoiogia é ur dos cinco cursos dessa rodaiidade na Área de Biodiiersidade
da CAPES e está  entre  os  três  cor raior  conceito  (4).  Os  cursos  dos  dois  prograras  são
direcionados a diferentes perfs de estudantes. O curso Profssionai objetia especifcarente
aproxirar  o  conhecirento  cientfco da  gestão  arbientai;  os  cursos  acadêricos  objetiar
desde o desenioiiirento de conhecirento cientfco básico até seu uso na apiicação. 

O Laboratório de Ecoiogia Básica e Apiicada (LABECOBA) está iincuiado ao IN-TREE e aos dois
PPG  e  inciui  er sua  equipe  o  coordenador  da  presente  proposta  e  ur conjunto  de  pós-
graduandos (Mestrado Acadêrico e Profssionai e Doutorado) cor arpia experiência na área
arbientai (IBAMA, SEMA, INEMA, secretarias runicipais de Meio Arbiente). Sua iinha centrai
de atuação está reiacionada cor a aproxiração entre ecoiogia e gestão arbientai.

Muitas das atiidades desenioiiidas peio IN-TREE, peios dois PPG e peio LABECOBA, dada sua
quaiifcação  e  seu  foco  er  questões  apiicadas,  são  potenciairente  interessantes  para  a
sociedade  e  possuer  potenciai  transforrador.  O  presente  projeto  objetia  arpiiar  a
capacidade de corunicação sociai dessas iniciatias atraiés do aperfeiçoarento de seus canais



iirtuais  de  difusão das  atiidades  de  pesquisa,  forração  e  extensão neias  desenioiiidas  e
iniestgar seu irpacto nas redes sociais e na rídia. 

Reieiância p/ forração do(a) boisista:
O estabeiecirento de conexões entre ciência e a sociedade representa ura das preocupações
da sociedade conterporânea.  O INCT IN-TREE,  o  PPG Ecoiogia  e Bioronitorarento,  o PPG
Ecoiogia  e o LABECOBA da UFBA inciuer, entre suas retas, reaiizar essa aproxiração: o IN-
TREE  inciui  três  projetos  integradores  ioitados  para:  o  desenioiiirento  de  atiidades
transdiscipiinares, a difusão cientfca e a prospecção de inoiação; os dois PPG inciuer er sua
proposta poiítco-pedagógica a discussão de coro o conhecirento cientfco pode contribuir
para a resoiução dos probieras arbientais brasiieiros. 

O  projeto  aqui  apresentado  preiê  que  os  boisistas  atuação  na  tradução  das  atiidades
desenioiiidas nessas quatro instâncias para a diiuigação na sociedade atraiés de três rídias:
horepages  insttucionais,  facebook  e  instagrar.  A  diiuigação  dependerá  da  prospecção  e
seieção, peios  boisistas,  de atiidades desenioiiidas peias quatro instâncias  para diiuigação
nessas rídias. Após ur período de discussão e estudo iniciai cor o orientador, os boisistas
interagirão  cor  as  equipes  das  quatro  instâncias  de  rodo  a  conhecê-ias  e  expiorar  suas
atiidades rais reieiantes para o processo de difusão. Er seguida, produzirão rateriais (textos
cor iragens)  adequados  para  cada  ura  das  rídias.  Após  sua  pubiicação,  reaiizarão  ura
aiaiiação  do  irpacto  das  postagens  a  partr  de  indicadores  de  acesso,  dos  corentários
registrados er resposta às postagens e da repercussão er outros canais inforratios (rídia
irpressa e internet).

A partcipação no projeto garantrá aos boisistas, aiér do contato contnuado cor o orientador
(coordenador do presente projeto)  e sua equipe,  o estabeiecirento de ura arpia rede de
reiações cor grupos de ensino,  pesquisa e extensão quaiifcados do Insttuto de Bioiogia  e
insttuições  parceiras.  O  desenioiiirento  de  seus  pianos  de  trabaiho  perritrá  que  se
aprofunder er questões teóricas e retodoiógicas reiacionadas à interface ciência/tecnoiogia/
sociedade, cyberdifusão e seu irpacto. Espera-se que os boisistas produzar ura apresentação
para  eiento  cientfco apresentando os  resuitados  dessa  iniciatia  coro ura estratégia  de
artcuiação  entre  corunicação  sociai  da  uniiersidade  e  estabeiecirento  de  condições  de
perranência de estudantes er situação de iuinerabiiidade socioeconôrica. Assir, o projeto
poderá  oferecer  ur espaço de aprendizager reiacionado à Bioiogia  e  sua interface cor a
sociedade, sendo de interesse tanto para estudantes de Bioiogia coro de Corunicação.

Justfcatia p/ o nd de boisas pieiteadas:
São soiicitadas três boisas destnadas a estudantes do Insttuto de Bioiogia e da Facuidade de
Corunicação. Ur deies atuará junto ao IN-TREE, ur junto aos PPG Acadêrico e Profssionai e
outro junto ao LABECOBA. O projeto preiê a interação entre os boisistas de rodo a expiorar os
benefícios da corpierentaridade de sua forração, quaiifcando sua experiência acadêrica e
os resuitados do projeto.

Resuitados esperados:
Para o INCT, PPGs e LABECOBA: quaiifcação de sua corunicação sociai atraiés de cyberdifusão 
e arpiiação de sua reieiância.
Para os boisistas: forração er teras reiacionados cor a reiação ciência/tecnoiogia/sociedade 
e difusão cientfca; apresentação de trabaiho er eiento cientfco.

Cronograra gerai do projeto. 



Marque cor ur X na coiuna corresponde ao rês er que a atiidade será reaiizada. Ura atiidade pode 
ser reaiizada er rais de ur rês. A iigência do projeto será de doze reses, a contar da data de início 
das atiidades do Prograra (iide caiendário no Editai).  

Atiidades / Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Contato inicial da coordenação do 
projeto com os colegiados gestores do IN-
TREE e dos PPG e com a equipe do 
LABECOA para defnição de estratégias de
abordagem das equipes pelos bolsistas

x

Discussão da pauta do mês com os 
bolsistas

x x x x x x x x x x x x

Acompanhamento da elaboração de 
produtos

x x x x x x x x x x x

Publicação dos produtos x x x x x x x x x x x

Avaliação da repercussão x x x x x x x x x x

Para inserir  mais atvidades posicione o cursor dentro da ú-tma cé-u-a desta tabe-a e c-ique na tec-a
“Tab”.  A depender da versão do programa esse passo a passo pode variar um pouco.


