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INTRODUÇÃO: 
Este projeto visa mapear e divulgar atividades ligadas à produção de Ciência e 
Tecnologia (C&T) no UPF Parque. Utilizando do método de apuração jornalística, o 
projeto é ligado às disciplinas de Assessoria de Imprensa, Jornalismo Científico e 
Comunicação Organizacional, e objetiva à difusão jornalística sobre a produção em 
C&T, a democratização do conhecimento científico, bem como a curricularização das 
disciplinas as quais é vinculado.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
O Parque Científico e Tecnológico UPF Planalto Médio é o primeiro do norte do Rio 
Grande do Sul. Inaugurado em 2013, foi fruto de uma iniciativa da vice-reitoria de 
pesquisa e pós-graduação, possuindo também o apoio do Ministério da Ciência, 
tecnologia e inovação, da Secretaria de Ciência, Inovação e Desenvolvimento 
tecnológico e da Prefeitura Municipal de Passo Fundo. Entre as áreas prioritárias de 
atuação destacam-se: tecnologia de informação/software, alimentos, metal-mecânica, 
biotecnologia, energia, saúde e agricultura de precisão. 
Assim, o Parque já abriga seis projetos de extensão, buscando contribuir com o 
desenvolvimento, as necessidades e demandas da região. Com tamanha grandeza e 
importância do Parque para a comunidade, tornou-se necessário a divulgação do 
trabalho e das atividades nele desenvolvidas. Foi com este intuito que, em abril deste 
ano, um novo projeto de extensão iniciou suas atividades. Intitulado “Divulgação 
Científica UPF Parque”, o mesmo visa levar os conhecimentos e aprendizados 
desenvolvidos dentro dos módulos I, II e III do Parque à comunidade em geral, para 
que a mesma, de fato, usufrua dos inúmeros benefícios que este oferece. 
A iniciativa do projeto “Divulgação Científica UPF Parque” surgiu com o objetivo de 
suprir a carência de divulgação das atividades realizadas no Parque. Esta ideia partiu 



 

dos professores Charles Israel, diretor do Parque, e Sônia Bertol, coordenadora do 
projeto, que através de uma visita com sua turma de Jornalismo Cientifico, foi 
instigada sobre a realização deste projeto extensão. 
O Divulgação Científica UPF Parque que, inicialmente, conta com três extensionistas do 
curso de Jornalismo, busca proporcionar o entendimento da ciência e tecnologia ao 
público leigo. As inúmeras conquistas da ciência devem ser revertidas para o bem da 
comunidade e para isso, é necessária a divulgação. 
Até agora, foram realizados trabalhos como a criação de redes sociais do Parque, vídeo 
institucional, cobertura de eventos realizados nos módulosos e releases de 
acontecimentos do UPF Parque, alguns publicados em veículos de comunicação da 
cidade, para que o trabalho de assessoria de imprensa seja realizado com êxito. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Nesse primeiro semestre de execução do projeto, já foi possível ter bons resultados. A 
fase inicial de mapeamento e inserção do projeto no Parque foi concluída com sucesso 
e, a partir de agora, os trabalhos começam a se intensificar principalmente junto às 
redes sociais e na produção de conteúdo para veículos de comunicação.  
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


