
Convite - Rodada Ciência Aberta - Tropixel Labs

Caros Pesquisadores

Em outubro de 2015, realizaremos uma jornada de atividades em Ubatuba, no âmbito da 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e como parte do festival Tropixel Labs. A ideia é fazer
um encontro para a troca de informações entre pesquisadores e outros grupos sociais que 
estejam produzindo conhecimentos relevantes ao desenvolvimento de Ubatuba.

Interessa-nos promover o diálogo e a colaboração entre diversas formas de conhecimento em 
suas dimensões ambiental, sociocultural e/ou econômica, que tenham a cidade como território 
comum. Abarcamos aí desde a pesquisa científica básica (biologia, ecologia, oceanografia etc.), 
a pesquisa em humanidades (antropologia, sociologia, geografia, socioambiental etc.), a 
pesquisa aplicada (gestão ambiental, comunicação e tecnologias, etc.), e ainda conhecimentos 
de populações tradicionais e produtores culturais da região.

Essa atividade constitui um primeiro passo para mapear o amplo e diverso corpo de 
conhecimentos produzido em e sobre Ubatuba, de modo a dar-lhe visibilidade e transparência e 
ainda facilitar sinergias entre as ações dos diversos grupos em ação na região (universidades, 
pesquisadores, ONGs, população, governo).

Além desse mapeamento, também pretendemos desenvolver e difundir formas de integração 
entre os vários atores e espaços de produção de conhecimento na região, tanto através de 
atividades de difusão (seminários, oficinas e afins), como mediante a promoção e formação em 
práticas e tecnologias que potencializem o acesso e a colaboração na produção científica.

A iniciativa é parte das atividades da Plataforma Ciência Aberta Ubatuba, recentemente 
estabelecida com o apoio do IBICT e da OCSDNet.

Neste sentido, convidamos todos os interessados a enviar até 09/10 através da página 
http://tropixel.ubalab.org/pt-br/form/15-rodada uma breve descrição de trabalhos desenvolvidos 
em/sobre Ubatuba para esse encontro e roda de conversa a ser realizado em 22 e 23/10, 
durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Temos também a intenção de organizar o 
material reunido para publicações sobre os temas do evento e construir um banco de dados 
virtual e colaborativo com os trabalhos produzidos na região.

Atenciosamente,

Equipe do projeto Ciência Aberta Ubatuba
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