
Coordenação de Divulgação Científica 

Contexto e Justificativa 

A relação da Fiocruz com a sociedade está prevista em seu Estatuto, o qual define como uma 

de suas finalidades a preservação, a valorização e a divulgação do seu patrimônio histórico, 

cultural e científico. 

Por meio de uma coordenação específica para a área, estamos buscando aprimorar o 

planejamento estratégico, propor, realizar e apoiar ações, programas e projetos capazes de 

potencializar o trabalho que vem sendo, ao longo dos últimos anos, desenvolvido pela 

instituição em âmbito nacional.  

Destacamos ainda como justificativa central para a estruturação da área a importância da 

integração e do fortalecimento das estratégias institucionais voltadas para o acesso à 

informação em ciência e tecnologia (C&T), a comunicação pública da ciência, a popularização e 

o engajamento do público nos debates sobre C&T.  

 

Ações, Programas e Projetos 

FÓRUM DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

Criado em 2018, o Fórum de Divulgação Científica busca promover e integrar, de forma 

transversal e articulada, as ações, os programas e os projetos da Fiocruz dedicados “a tornar o 

conhecimento científico mais acessível ao público amplo, para além das estratégias formais de 

educação” (Política de Comunicação da Fiocruz, 2017, p. 33). 

Objetivo principal: discutir e apresentar propostas de integração de ações e apoio ao 

desenvolvimento de programas e projetos que contribuam significativamente para o 

fortalecimento da área de divulgação científica na Fiocruz. 

Realização de reuniões periódicas quadrimestrais. 

GT Temas Prioritários – monitoramento e avaliação permanente de conteúdos e ferramentas 

comunicacionais desenvolvidas com a finalidade de fortalecer o diálogo entre a ciência e a 

sociedade.  

GT Ambientes Virtuais – desenvolvimento de e criação de plataformas institucionais capazes 

de potencializar as ações de comunicação pública voltadas para a área de C&T e os seus 

distintos campos e práticas     

GT Integração Unidades e INCTs – desenvolvimento e consolidação de atividades e pesquisas 

relacionadas ao campo da DC 

GT SNCT – realização e fortalecimento das atividades de DC desenvolvidas no âmbito da SNCT, 

com ênfase nos projetos e nas iniciativas dos profissionais da Fiocruz    

GT Política de DC – definição de princípios, diretrizes e objetivos que visem orientar ações de 

DC na Fiocruz. 

Instituído por Portaria da Presidência da Fiocruz com previsão de término em dezembro de 

2020. Recomendação: ao finalizar os trabalhos deste GT, recompor a lista de membros visando 

a fase de implementação da Política de DC. 



 


