
 

 

 

                                                                

 
 

IMPLEMENTAÇÃO DO
POPULARIZAÇÃO DA

RESUMO  

O desenvolvimento científico é um dos principais pilares de um país, fornecendo autonomia 
para o povo como uma nação. Um dos grandes desafios da ciência está em sua 
popularização, tanto no que diz respeito à s
descentralização de núcleos científicos. O Núcleo de Ciências e Tecnologias (NCT) 
Rosalind Franklin tem como objetivo proporcionar uma experiência de iniciação científica e 
incentivar a produção do conhecimento, trazendo 
comunidades e de alunos não
Paraíso – Lauro de Freitas, BA, e foi esquematizado utilizando como pilar principal 3 linhas 
de pesquisa: 1) Prevenção e Saúde; 2) Sa
Lauro de Freitas e; 3) Ensino da física no ensino fundamental anos finais e médio. Cada 
linha de pesquisa possui um professor orientador, e suas diretrizes possuem base nas 
pesquisas realizadas pelos mesmos. Os
pesquisadores voluntários que atuam como orientadores das linhas de pesquisa no núcleo, 
e 19 alunos e ex-alunos do ensino médio, também voluntários. Os projetos do NCT até o 
presente momento são: Documentação histór
onde está sendo elaborado um herbanário sobre as plantas mais utilizadas por 
comunidades afro-ameríndias do município de Lauro de Freitas; Impactos das condições de 
saúde física e mental no desempenho acadêmic
impactos dos fatores antropométricos, nutricionais, sociais e psicológicos no 
desenvolvimento acadêmico de alunos da rede pública e privada e; Desafios do ensino de 
física e da popularização científica, onde é trabal
popularização científica e experimentação lúdica no ensino fundamental anos finais e médio. 
O NCT proporcionou para a comunidade científica de Lauro de Freitas e entorno, até o 
presente momento, três Mostras Científicas de 
e gratuito para alunos da rede pública e privada, bem como inscrição de trabalhos 
desenvolvidos na comunidade local. Dos 13 alunos que passaram pelo NCT no último ano, 
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O desenvolvimento científico é um dos principais pilares de um país, fornecendo autonomia 
para o povo como uma nação. Um dos grandes desafios da ciência está em sua 
popularização, tanto no que diz respeito à simplificação do discurso quanto na 
descentralização de núcleos científicos. O Núcleo de Ciências e Tecnologias (NCT) 
Rosalind Franklin tem como objetivo proporcionar uma experiência de iniciação científica e 
incentivar a produção do conhecimento, trazendo essa realidade para mais perto de 
comunidades e de alunos não-universitários. O NCT Rosalind Franklin é sediado no Colégio 

Lauro de Freitas, BA, e foi esquematizado utilizando como pilar principal 3 linhas 
de pesquisa: 1) Prevenção e Saúde; 2) Salvaguarda do patrimônio histórico cultural de 
Lauro de Freitas e; 3) Ensino da física no ensino fundamental anos finais e médio. Cada 
linha de pesquisa possui um professor orientador, e suas diretrizes possuem base nas 
pesquisas realizadas pelos mesmos. Os integrantes do núcleo são 3 professores 
pesquisadores voluntários que atuam como orientadores das linhas de pesquisa no núcleo, 

alunos do ensino médio, também voluntários. Os projetos do NCT até o 
presente momento são: Documentação histórica do uso de plantas na medicina tradicional, 
onde está sendo elaborado um herbanário sobre as plantas mais utilizadas por 

ameríndias do município de Lauro de Freitas; Impactos das condições de 
saúde física e mental no desempenho acadêmico e escolar, onde é pesquisado quais os 
impactos dos fatores antropométricos, nutricionais, sociais e psicológicos no 
desenvolvimento acadêmico de alunos da rede pública e privada e; Desafios do ensino de 
física e da popularização científica, onde é trabalhado a elaboração de projetos de 
popularização científica e experimentação lúdica no ensino fundamental anos finais e médio. 
O NCT proporcionou para a comunidade científica de Lauro de Freitas e entorno, até o 
presente momento, três Mostras Científicas de popularização da ciência, com acesso aberto 
e gratuito para alunos da rede pública e privada, bem como inscrição de trabalhos 
desenvolvidos na comunidade local. Dos 13 alunos que passaram pelo NCT no último ano, 
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O desenvolvimento científico é um dos principais pilares de um país, fornecendo autonomia 
para o povo como uma nação. Um dos grandes desafios da ciência está em sua 

implificação do discurso quanto na 
descentralização de núcleos científicos. O Núcleo de Ciências e Tecnologias (NCT) 
Rosalind Franklin tem como objetivo proporcionar uma experiência de iniciação científica e 

essa realidade para mais perto de 
universitários. O NCT Rosalind Franklin é sediado no Colégio 

Lauro de Freitas, BA, e foi esquematizado utilizando como pilar principal 3 linhas 
lvaguarda do patrimônio histórico cultural de 

Lauro de Freitas e; 3) Ensino da física no ensino fundamental anos finais e médio. Cada 
linha de pesquisa possui um professor orientador, e suas diretrizes possuem base nas 

integrantes do núcleo são 3 professores 
pesquisadores voluntários que atuam como orientadores das linhas de pesquisa no núcleo, 

alunos do ensino médio, também voluntários. Os projetos do NCT até o 
ica do uso de plantas na medicina tradicional, 

onde está sendo elaborado um herbanário sobre as plantas mais utilizadas por 
ameríndias do município de Lauro de Freitas; Impactos das condições de 

o e escolar, onde é pesquisado quais os 
impactos dos fatores antropométricos, nutricionais, sociais e psicológicos no 
desenvolvimento acadêmico de alunos da rede pública e privada e; Desafios do ensino de 

hado a elaboração de projetos de 
popularização científica e experimentação lúdica no ensino fundamental anos finais e médio. 
O NCT proporcionou para a comunidade científica de Lauro de Freitas e entorno, até o 

popularização da ciência, com acesso aberto 
e gratuito para alunos da rede pública e privada, bem como inscrição de trabalhos 
desenvolvidos na comunidade local. Dos 13 alunos que passaram pelo NCT no último ano, 



 

Anais do 1º Congresso 

 

8 foram aprovados em universidades e seguem 
aprovados na Universidade Estadual de Feira de Santana antes de concluir o ensino médio, 
7 publicaram produções em revista de divulgação científica de âmbito nacional, e houve 
apresentação de 2 trabalhos acadêmicos i
perspectiva socioambiental: um estudo de caso em uma escola particular em Lauro de 
Freitas – BA” e “Nas águas do Rio Ipitanga de Lauro de Freitas
experiência limpa!” em congressos nacio
possível aproximar a ciência da comunidade, e isso traz frutos positivos encaminhando os 
alunos para a área acadêmica e incentivando a produção científica.  

 

Palavras-Chave: Ensino em ciência; Iniciação Cientí
Tecnologia. 

º Congresso Nacional online de Estudos Científicos

8 foram aprovados em universidades e seguem vida acadêmica, sendo que 2 deles foram 
aprovados na Universidade Estadual de Feira de Santana antes de concluir o ensino médio, 
7 publicaram produções em revista de divulgação científica de âmbito nacional, e houve 
apresentação de 2 trabalhos acadêmicos intitulados “A educação ambiental crítica na 
perspectiva socioambiental: um estudo de caso em uma escola particular em Lauro de 

BA” e “Nas águas do Rio Ipitanga de Lauro de Freitas-BA: eletrofloculação é uma 
experiência limpa!” em congressos nacionais,. Nosso trabalho mostra, portanto, que é 
possível aproximar a ciência da comunidade, e isso traz frutos positivos encaminhando os 
alunos para a área acadêmica e incentivando a produção científica.   

: Ensino em ciência; Iniciação Científica; Popularização da ciência; 

Nacional online de Estudos Científicos – CONENCI - 2020 

vida acadêmica, sendo que 2 deles foram 
aprovados na Universidade Estadual de Feira de Santana antes de concluir o ensino médio, 
7 publicaram produções em revista de divulgação científica de âmbito nacional, e houve 

ntitulados “A educação ambiental crítica na 
perspectiva socioambiental: um estudo de caso em uma escola particular em Lauro de 
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