
Ubatuba Ciência Aberta



Objetivo geral

• Promover a reflexão crítica e o aprendizado prático sobre “ciência aberta e 

colaborativa” e suas interações com as dinâmicas de desenvolvimento (OCSD); 

atuando simultaneamente através da experimentação conjunta aos atores e 

iniciativas locais e também através da investigação sobre as formas de 

produção de conhecimento e saberes naquele território, analisando seus 

aspectos socioculturais, institucionais e políticos.



Por quê Ubatuba? 

•



Unidades de Conservação e Ocupação Residencial
fonte: Instituto Pólis – Litoral Sustentável



Estratégia de Pesquisa
• Pesquisa-ação e colaboração 

ü Difusão de práticas de ciência aberta e colaborativa (realização de seminários, oficinas)

ü Contrução de agenda conjunta de temas/problemas a serem investigados.

ü Criação de estratégias conjuntas de comunicação, ferramentas e formas de governança das 
informações e conhecimentos produzidos.

ü

• Análise crítica
• Registro e documentação pública de todo o percurso de pesquisa, aspectos positivos e desafios 

do processo.

• Mapeamento e caracterização da produção científica realizada em/sobre Ubatuba.

• Análise dos atores e dinâmicas locais de produção de conhecimentos



Oficinas e 
seminários 
sobre 
Hardware 
aberto e 
aplicações 
locais 

Seminários e encontros relacionados a 
Ciência Aberta e Desenvolvimento local



Documentação e Comunicação

•

•

Ubatuba Ciência Aberta: http://cienciaaberta.ubatuba.cc/ 

Wikiversity: https://pt.wikiversity.org/wiki/Pesquisa:Ci%C3%AAncia_Aberta_Ubatuba 

Facebook: https://www.facebook.com/CienciaAbertaUbatuba

•

Dropbox

•

Archive.org

•

Canal no Youtube

•

Flickr

•

Google Drive e Google Groups

•

Etherpad da Okfn

•

http://cienciaaberta.ubatuba.cc/
https://pt.wikiversity.org/wiki/Pesquisa:Ci%C3%AAncia_Aberta_Ubatuba
https://pt.wikiversity.org/wiki/Pesquisa:Ci%C3%AAncia_Aberta_Ubatuba
https://www.facebook.com/CienciaAbertaUbatuba




















Mapeamento inicial dos atores locais

*Universidades, grupos de pesquisa e 
pesquisadores;
*Conselhos Gestores das Unidades de 
Conservação
*Poder público municipal.
*Ongs (ativismo social e ambiental)
*Comunidades tradicionais
*Coletivos e indivíduos de cultura digital
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Eixos de problemas/demandas relativas à produção e acesso ao 
conhecimento:

1. Demandas de pesquisa sobre problemas específicos

2. Formas de acesso e apropriação do conhecimento já produzido.

3. Problemas de gestão da informação/conhecimento: como integrar, organizar e 
compartilhar essas informações.

4. Informação para monitoramento colaborativo (cidadãos, profissionais, poder 
público, comunidades concernidas).

5. Questão de fundo (transversal a todas as outras): formas de relacionamento 
entre academia e sociedade/comunidades: formas de diálogo entre os 
conhecimentos e saberes; formas de difusão e apropriação dos conhecimentos; 
e sobretudo na possibilidade de construção conjunta dos problemas e projetos 
de pesquisa.
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