
Comunicação Científica
PRPPG - Ifes



PRODIF –Programa Institucional de 
Difusão Científica

Objetivos Gerais:

▶ Incentivar a formulação e a manutenção de uma política 
de difusão voltada para ciência e tecnologia;

▶ Contribuir para a geração, difusão e acesso a informações 
científicas e tecnológicas pelos servidores e estudantes do 
Ifes.



PRODIF –Programa Institucional de 
Difusão Científica

Objetivos Específicos:

▶ Possibilitar a difusão de resultados de pesquisas desenvolvidas por servidores e 
alunos do Ifes. 

▶ Estimular a criação e manutenção de instrumentos que possibilitem a 
divulgação da produção científica e tecnológica do Ifes.

▶ Possibilitar estratégias de divulgação das ações relacionadas à pesquisa, ao 
desenvolvimento tecnológico e a inovação.

▶ Promover meios de contribuir com a produção científica, a integração e o 
intercâmbio dos pesquisadores do Ifes, seja pela capacitação de curta 
duração, eventos, ou outro modo que for apropriado.

▶ Promover articulação com as ações da editora do Ifes;



PRODIF –Programa Institucional de 
Difusão Científica

Formas de Apoio:

▶Passagens, diárias ou ajuda de custo;

▶Editoração e publicação de livros e periódicos;

▶Versão e revisão de publicações científicas;

▶Apoio à publicação em periódicos qualificados;

▶Apoio a eventos científicos;

▶Contratação de serviços especializados.



Instrumentos de Comunicação - Revista



Instrumentos de Comunicação - Jornada



Instrumentos de Comunicação

▶ Busca na base de Dados do SIG-Pesq;

▶ Eventos / Seminários dos cursos de PG/ e dos Campi;

▶ Portal de periódicos Capes;



Novos Instrumentos / Perspectivas

▶ Divulgar a Pesquisa e seus resultados para não cientistas:

▶  Boletim;

▶ Aplicativo para Smartphone de divulgação e comunicação PRPPG;

▶ Programa de Radio e/ou TV, podcast, vídeos; 

▶ Museu de Ciência e Tecnologia;

▶ Uma Revista para cada Programa de Pós-Graduação;

▶ Repositório da Produção do Ifes (Marcelo – Venda nova);

▶ Espaço para sites dos grupos de pesquisa;
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