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Histórico

25/11/2020	  
Reunião	  propostas	  inovadoras	  na	  Pesquisa	  para	  a	  agenda	  de	  2021

Pergunta	  do	  Prof.	  Sylvio	  Canuto:	  
—O	  que	  aprendemos,	  o	  que	  fizemos	  na	  pandemia	  que	  não	  faríamos	  antes?

Proposta	  de	  projeto:
Conhecimento	  científico:	  produção,	  circulação	  e	  repercussões	  na	  sociedade.	  



• A ideia teve boa acolhida pelo Pró-‐reitor e equipe e por outros
representantes de comissão de pesquisa presentes.

• O professor Canuto, naquela ocasião, sugeriu propor na reunião do
Conselho de Pesquisa seguinte, na qual haveria um espaço específico
na pauta para proposições.

• Logo após a reunião, eu procurei os colegas que tinham apoiado a
proposta e outros colegas que eu conhecia para construirmos a
proposta em conjunto.



Reunião	  do	  Conselho	  de	  Pesquisa	  – 09/12

163ª	  Sessão	  -‐ 1.5	  -‐ Palavras	  aos	  Senhores	  Conselheiros
Fiz	  a	  exposição,	  conforme	  consta	  na	  ATA:

310 ...........”O	  Senhor	  Pró-‐Reitor	  solicita	  
311	  que	  manifestem-‐se	  os	  Conselheiros	  que	  desejam	  apresentar	  propostas	  inovadoras	  para	  a	  pesquisa	  em	  
312	  2021.	  Prof.	  Valdir	  Heitor	  Barzotto	  (FE):	  Relata	  que	  se	  reuniu	  com	  outros	  Conselheiros	  com	  quem	  
313	  construiu	  uma	  proposta,	   representando,	  portanto,	  a	  FE,	  a	  FMVZ,	  a	  ECA,	  a	  EE	  e	  a	  EACH.	  Durante	  a	  
314	  pandemia	  ficou	  evidente	  que	  a	  relação	  da	  comunidade	  com	  o	  conhecimento	  científico	  é	  bastante	  
315	  problemática.	  Houve	  ataques	  às	  universidades,	  que	  depois	   reestabeleceram-‐se	  na	  área	  da	  saúde,	  mas	  
316	  com	  os	  ataques	  direcionados	  às	  Ciências	  Humanas.	  A	  proposta	  é	  um	  macroprojeto	  que	  congrega	  o	  
317	  maior	  número	  possível	  de	  Unidades,	   coordenado	  pela	  PRP	  e	  executado	  pelas	  Comissões	  de	  Pesquisa.	  
318	  Será	  feito	  um	  mapeamento	  da	  produção	  científica	  e	  dos	  processos	  de	  produção	  científica,	  será



• 319	  estudado	  como	  a	  Universidade	  está	  fazendo	  essa	  produção	  circular,	  para	  então	  verificar	  como	  a	  
• 320	  sociedade	  recebe,	  interpreta	  e	  reage	  a	  ela.	  Esse	  trabalho	  terá	  alguns	  eixos	  ou	  subprojetos,	   verificando	  
• 321	  como	  a	  produção	  chega	  nas	  escolas,	  na	  mídia,	  nas	  revistas	  acadêmicas,	  nas	  políticas	  públicas,	  nos	  
• 322	  sistemas	  de	  saúde	  etc.	  A	  ideia	  é	  pensar	  em	  como	  otimizar	  a	  chegada	  desse	  conhecimento	  de	  todas	  as	  
• 323	  áreas	  na	  comunidade.	  Algumas	  perguntas	  de	  pesquisa:	  o	  quê	  e	  como	  é	  comunicado	  a	  partir	  do	  
• 324	  conhecimento	  produzido,	   para	  quem	  essa	  comunicação	  é	  dirigida,	   de	  que	   forma	  explora	  recursos	  de	  
• 325	  linguagem	  e	  de	  tecnologia	  e	  se	  adequa	  a	  cada	  segmento	  da	  sociedade.	  Pode	  ser	  considerada	  também	  
• 326	  colaborações	  internacionais.	  O	  Senhor	  Pró-‐Reitor	  agradece	  a	  proposta,	  que	  considera	  muito	  relevante,	  
• 327	  e	  afirma	  que	  a	  proposta	  está	  entre	  as	  coisas	  que	  devem	  ser	  avançadas



Continuação	  da	  elaboração	  da	  Proposta	  em	  2021

Fizemos	  mais	  4	  reuniões	  da	  equipe	  e	  2	  com	  a	  Pró-‐reitoria,	  sendo	  que	  
em	  uma	  apresentamos	  a	  proposta	  e	  em	  outra	  já	  pensamos	  juntos	  em	  
alguns	  encaminhamentos.
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Objetivo Geral:
Identificar a percepção de diferentes segmentos da Sociedade, tais como
estudantes da educação básica, usuários dos serviços de saúde pública, leitores de
diferentes formas de divulgação, entre outros, da complexidade do fazer científico,
e a maneira como a Sociedade incorpora ou reelabora no seu cotidiano as
evidências científicas produzidas, para elaborar e propor medidas estratégicas que
possibilitem e ajudem a melhorar a compreensão e a confiabilidade do
conhecimento científico produzido pela Universidade de São Paulo adequadas ao
momento atual, bem como também melhorar a compreensão das formas de
comunicação com a Sociedade por parte da comunidade acadêmica.



Questões	  de	  pesquisa	  

1)	  O	  que	  e	  como	  é	  comunicado	  o	  conhecimento	  científico	  produzido	   pela	  comunidade	  de	  pesquisadores	  USP?

2)	  Para	  quem	  é	  dirigida	  a	  comunicação	  científica?

3)	  De	  que	  forma	  a	  comunicação	  científica	  explora	  recursos	  de	  linguagem	  
e	  se	  adequa	  a	  cada	  segmento	  diferente	  da	  sociedade?

4)	  Como	  essa	  comunicação	  é	  recebida	  e	  reelaborada	  por	  diferentes	  segmentos?

5)	  O	  que	  a	  Sociedade	  espera	  em	  relação	  ao	  conhecimento	  científico	  produzido	   na	  Universidade?

6)	  Como	  a	  Universidade	  pode	  se	  comunicar	  melhor	  com	  os	  diversos	  segmentos	  da	  Sociedade	  
e	  fortalecer	  o	  reconhecimento	  de	  sua	  importância	  para	  o	  desenvolvimento	  da	  própria	  sociedade,	  
demonstrando	   a	  importância	  da	  sua	  autonomia?

7)	  Como	  a	  Universidade	  pode	  responder	   rapidamente	  à	  Sociedade,	  
com	  conhecimentos	  sólidos,	   em	  tempos	  de	  crise?



Lugares	  de	  investigação	  e	  de	  promoção	  de	  ações

Alguns	  espaços	  de	  circulação	  do	  conhecimento	  científico	  privilegiados,	  tais	  como:
a)	  escola	  
b)	  mídia
c)	  revistas	  acadêmicas
d)	  políticas	  públicas
e)	  sistemas	  de	  saúde
f)	  jornais	  informativos	  das	  Unidades
g)	  blogs,	  drops,	  mídias	  digitais	  sociais	  (FB,	  Instagram etc.)



Etapas

1:	  Mapeamento	  da	  comunicação	  e	  divulgação	  na	  USP
2:	  Simpósio	  para	  troca	  das	  experiências	  entre	  as	  unidades
3:	  Diretrizes	  estratégicas	  para	  comunicação	  e	  divulgação	  científica	  USP
4:	  Programa	  de	  Educação	  Continuada



Implementação	  do	  Programa

• PRP	  informa	  as	  unidades
• Nós,	  CPqs nos	  reunimos	  nas	  Unidades	  para	  organizar	  equipes	  para	  
o	  mapeamento	  das	  formas	  de	  divulgação	  e	  dos	  retornos	  obtidos
• Coleta	  e	  organização	  dos	  dados
• Preparação	  do	  Simpósio	  – encaminhamentos


