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Apresentação da 9ª Edição 

 

É com muita felicidade que chegamos a nossa 9ª edição. 2020 foi um ano desafiador: 
ao mesmo tempo em que enfrentávamos o medo do desconhecido – uma pandemia –, 
precisávamos seguir em frente. Foi nesse contexto que o projeto CiênciAção: Observatório 
Interdisciplinar de Divulgação Científica e Cultural – incialmente chamado de Jornal 
Interdisciplinar de C&T – efetivou-se. Docentes e discentes de outros campi da Unipampa 
juntaram-se a nós para inovar, construir e reinventar o CiênciAção. 

A 9ª edição é um dossiê temático sobre divulgação científica. Contamos com a 
participação especial do grupo de pesquisa Comunicação da Ciência: Estudos Linguísticos 
e Discursivos (CCELD), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada 
da Unisinos. O CCELD se dedica a estudar os discursos acadêmicos e de popularização da 
ciência, bem como as relações entre eles. Dieila dos Santos Nunes, integrante do CCELD, 
mestra e doutoranda em Linguística Aplicada da Unisinos, descobriu em sua pesquisa de 
mestrado quais estratégias na escrita contribuem para a produção de efeitos de emoção que 
funcionam para captar a atenção do público não especialista no domínio midiático digital. 
Não deixe de conferir os resultados da pesquisa da Dieila em Eu emociono e 
informo...ciência! Você lê e compreende...ciência! e o podcast sobre popularização da 
ciência também produzido por Dieila para o CiênciAção. 

A divulgação científica é um processo de reformulação discursiva que exige 

especialização. E, por isso, nesta edição, há diferentes modos semióticos, ou seja, diferentes 
“linguagens” para explicar o que é divulgação da ciência e qual o seu papel social. 
Inauguramos a seção Anime seu conceito com a definição de divulgação científica e 
trazemos um infográfico que explica didaticamente a função social da divulgação da 
ciência.  

Outra participação especial é a do comunicador itaquiense Bruno Contursi da rádio 

Liberdade, na seção Reportagem, em entrevista concedida a Eduardo Silva, integrante da 
equipe CiênciAção. Bruno há muito tempo disponibiliza espaços em seu programa Estúdio 
B para discutir ciência e sociedade e promover as ações de pesquisa, extensão e ensino da 
Unipampa, Campus Itaqui. 

Além dessa seção especial, há as tradicionais: Observatório Interdisciplinar de 

Divulgação Científica e Cultural que traz o  Dia de campo da Unipampa/Campus Itaqui – 
um evento promovido pelo Curso de Agronomia da Unipampa. Esse projeto visa popularizar 
a produção científica desenvolvida no curso para produtores rurais e agricultores familiares 
ligados às áreas orizícola, agrícola e pecuária, empresários e profissionais do setor, 
estudantes de escolas técnicas em agropecuária da região, bem como a comunidade 
universitária e a sociedade no geral. 

Divulgamos também o projeto Gurias na Computação, do Campus Alegrete da 
Unipampa. Uma ação de extensão vinculada ao Programa C: Comunidade, Computação, 
Cultura, Comunicação, Ciência, Cidadania, Criatividade, Colaboração. Esse projeto é 
resultado do diálogo entre alunas e professoras dos cursos de Ciência da Computação e 
Engenharia de Software promovido com o objetivo de acompanhar as estudantes de 
graduação da área de computação e incentivar a participação feminina nesta área. 

https://sites.unipampa.edu.br/cienciacao/2020/12/01/apresentacao-da-9a-edicao/
http://www.cceld.com.br/
http://www.cceld.com.br/
http://www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/linguistica-aplicada/presencial/sao-leopoldo
https://sites.unipampa.edu.br/cienciacao/2020/11/23/dia-de-campo-da-unipampa-campus-itaqui-divulgacao-do-curso-de-agronomia/
https://sites.unipampa.edu.br/cienciacao/2020/11/23/dia-de-campo-da-unipampa-campus-itaqui-divulgacao-do-curso-de-agronomia/
https://sites.unipampa.edu.br/cienciacao/2020/10/15/programa-de-extensao-programa-c/
https://sites.unipampa.edu.br/cienciacao/2020/10/15/programa-de-extensao-programa-c/
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Trazemos ainda uma cobertura especial do 12º Salão Internacional de Ensino, 
Pesquisa e Extensão da Unipampa (SIEPE) feita pela integrante da equipe CiênciAção, 
Tamires Peixoto. Na seção Alun@ destaque, contamos com o texto do membro da equipe 
do projeto Rafael Santos Lima, acadêmico do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em 
Ciência e Tecnologia da Unipampa, Itaqui. No texto, Rafael nos conta sobre a sua 
experiência enquanto idealizador do projeto CiênciAção. 

Em Convite a leituras, Sara Feitosa, docente nos cursos de Jornalismo, Publicidade 
e Propaganda da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), campus São Borja/RS, e no 
Programa de Pós-graduação em Comunicação e Indústria criativa (PPGCIC/UNIPAMPA), 
nos convida à leitura de “Contágio: Infecções de origem animal e a evolução das pandemias” 
(Editora Companhia das Letras, 730 páginas), escrito pelo jornalista David Quammen. Uma 
leitura que tem muito a nos dizer sobre o contexto atual da pandemia de COVID-19. A 
professora Sara será a coordenadora do Projeto CiênciAção no ano de 2021. 

Por fim, nesta edição, lançamos o espaço CiênciAção Mulheres, vinculado ao Grupo 

de estudos HeForShe e ao Comitê de Gênero e Sexualidade dos campi Alegrete e Itaqui. 
Esse espaço busca ser um canal informativo e de escuta sensível sobre situações de 
violência e de assédio sofridos pelas mulheres e o público LGBTQ+ no contexto universitário. 
Para tanto, disponibilizamos um espaço que acolhe, anonimamente, relatos. Há também no 
CiênciAção Mulheres materiais teóricos e informativos produzidos pelo Grupo de estudos 
HeForShe: Momento dElas. Não deixe de conferir um infográfico sobre feminismo e um 
podcast que traz um resgate da memória do grupo. 

A equipe CiênciAção deseja uma excelente leitura a tod@s! 
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https://eventos.unipampa.edu.br/siepe/
https://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=14900

