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O Dia Internacional da Cultura Científica (DICC) tem como objetivo destacar a importância 

da cultura científica na sociedade atual e celebrar as atividades e instituições que 

proporcionam espaços para que as pessoas tornem a ciência uma parte relevante de suas 

vidas. O dia 28 de setembro foi escolhido para celebrar o aniversário da data em que 

começaram as transmissões da série 'Cosmos', um dos programas de divulgação mais 

influentes da história. 

O DICC foi realizado pela primeira vez em 2020 em nove países, por meio de sua divulgação 

em redes sociais, sites e mídia (boletins informativos, conferências de imprensa, 

participação em programas de rádio), publicação de vídeos sobre o DICC e a importância da 

cultura científica, e a organização de eventos como webinars, mesas redondas, conferências 

e um congresso virtual. Paralelamente às ações e eventos institucionais, centenas de 

popularizadores da ciência dos nove países publicaram mensagens alusivas nas redes 

sociais. Participaram redes de popularizadores, conselhos de ciência e tecnologia, centros 

de pesquisa, museus e centros de ciência, universidades e associações civis dedicadas à 

comunicação pública da ciência1. 

Em 2021, 168 organizações de 41 países em quatro continentes - incluindo cinco 

organizações internacionais - realizaram 238 atividades destinadas a diferentes públicos 

como parte do segundo Dia Internacional da Cultura Científica. Para consultar as 

instituições que participaram em 2021 e o relatório completo do evento, você pode copiar 

e colar o link a seguir em seu navegador: https://bit.ly/3IZ1Exa 

ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO QUE ADERE À CELEBRAÇÃO: 

1. 1. Realizar pelo menos uma atividade própria, coerente com as funções e campo da 

instituição, voltada para o público em geral, ou para segmentos específicos, que 

contribuam para o principal objetivo do Dia Internacional da Cultura Científica (DICC) / 

Dia Internacional da Cultura Científica (IDSC):  

Conscientizar que as pessoas requerem uma cultura científica que engloba não 
apenas conceitos básicos e fatos de várias disciplinas; também, a compreensão 
geral do papel da ciência no progresso da sociedade e a valorização de suas 
contribuições; a visão de mundo a partir de uma perspectiva baseada no 
conhecimento; e a aplicação do conhecimento derivado da ciência nas decisões e 
situações da vida cotidiana. Ao mesmo tempo, para progredir, a sociedade precisa 
de cidadãos cientificamente educados.  

 
1 Alguns dos vídeos e atividades podem ser encontrados em: 
https://www.somedicyt.org.mx/divulgacion/dia-internacional-de-la-cultura-cientifica 

https://bit.ly/3IZ1Exa
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As atividades podem ser organizadas individualmente pela instituição ou em conjunto 
com outras instituições do seu país ou de outros países.  

As atividades organizadas para celebrar o DICC 2022 podem ser voltadas para públicos 
muito diversos: 

• Por idade: Crianças, adolescentes ou adultos. 

• Por atividades profissionais: Professores, Pesquisadores e Tecnólogos, Políticos e 
funcionários públicos, Profissionais de diversas disciplinas (biólogos, matemáticos, 
sociólogos, educadores, químicos, biotecnólogos,...). 

• Por segmentos específicos de interesse: pessoas com deficiência, empregadas 
domésticas, empresários, pais e mães, etc.. 

• Por nível de escolaridade: Estudantes de diferentes níveis educacionais, população 
analfabeta, etc. 

2. Divulgar as atividades organizadas pela instituição. 

 

ATIVIDADES GERAIS (COMUNS A TODAS AS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES): 

1. Disseminar a celebração do DICC nas mídias acessíveis a cada organização, que são 

consideradas relevantes: páginas web, redes sociais, participação em programas de 

rádio ou televisão, canais de áudio ou vídeo em plataformas de internet, comunicados 

de imprensa, etc. 

2. Use a imagem gráfica e os nomes oficiais da comemoração do DICC (fornecida pelo 

Comitê Internacional de Promoção), para obter um posicionamento comum. 

3. Cadastre as atividades a serem realizadas, para que sejam integradas ao catálogo de 

atividades do DICC 2022. O link para o formulário para fazê-lo é o seguinte (cada 

atividade deve ser registrada separadamente): https://forms.gle/r4AAoShG7u4UJatFA 

4. Informe ao Comitê Internacional de Promoção as atividades realizadas e detalhes 

sobre o público atendido ou alcançado, com o objetivo de dimensionar o impacto 

geográfico e populacional da comemoração. 

O relatório final gerado pela comissão incluirá as atividades realizadas por todas as 

organizações participantes e será enviado a cada uma dessas instituições.  

 

 

https://forms.gle/r4AAoShG7u4UJatFA
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PROGRAMAÇÃO GERAL DO EVENTO: 
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1. Planejamento 

1.1 Adesão à comemoração        

1.2 Definição de atividades (instituição)        

1.3 Cadastro de atividades (instituição)        

1.4 Integração do catálogo global de atividades        

2. Difusão 

2.1 Difusão da comemoração        

2.2 Promoção de atividades ao público        

3. Comemoração do DICC 2022     28   

4. Relatório 

4.1 Integração do relatório global        

4.2 Distribuição do relatório às instituições participantes        

4.3 Difusão dos resultados (site DICC)        

 

SITES COM INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO: 

https://www.somedicyt.org.mx/divulgacion/dicc  

 

IMAGEM GRÁFICA DA COMEMORAÇÃO: Arquivos digitais serão entregues. 
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LOGOTIPO PANTONS:  

VERDE:    6ab335 

AZUL:    002891 

AMARELO:    ffca05 

AZUL ESCURO (LETRAS):  0b1342 

 

TIPOGRAFIA:  Coolvetica Rg 


