
Tecnologia é um termo amplo e, geralmente, associado aos

processos e às ferramentas mais recentes do mercado. Mas você

já imaginou que a tecnologia também pode ser uma aliada na

transformação da sociedade quando empregada para este fim? 

 

Tecnologia Social é o conceito que descreve as experiências

tecnológicas realizadas em interação com a comunidade e que visam, principalmente, buscar

soluções para os problemas sociais, bem como o desenvolvimento e a inclusão social. 

 

Na UFF existem diversos projetos neste sentido, nas áreas de saúde, meio ambiente e

diversidade, por exemplo. A Divisão de Inovação e Tecnologias Sociais da universidade é a

responsável por fomentar essas iniciativas, criadas por estudantes, docentes e técnicos

administrativos em conjunto com os públicos interessados. Aproveite para conhecer o catálogo

produzido em 2017, que reúne 32 experiências de tecnologia social e/ou inovações para o

desenvolvimento social. 

 

Caso você tenha algum projeto que se adeque ao perfil das tecnologias sociais, 

confira o Edital de Chamamento e Registro de Experiências de Tecnologia Social - 2018. A partir

deste edital, novas propostas e projetos serão identificados e publicados gratuitamente em um

novo catálogo. Fique atento, pois as inscrições vão até 30 de abril. 

 

O que é tecnologia social e como pode ser utilizada? 

Lançamento da Eduff aprofunda estudos sobre crédito na América

Divulgação do Resultado Final - Eleições CIS 2018-2021

Chamada para seleção interna de projetos para participação no edital Petrobras Sócioambiental

2018

Livro da Eduff 'abraça' espécies ameaçadas de extinção

Adiado resultado do Edital de Chamada Pública de Apoio a Eventos de Extensão UFF

 

http://tecnologiasocial.sites.uff.br/catalogo-de-tecnologias-sociais/
http://www.uff.br/?q=edital-de-chamamento-e-registro-de-experiencias-de-tecnologia-social-2018


João Siqueira lança 'Tambor dos pretos' pela Eduff. Dia 19/04, às 18h, na Livraria Icaraí

Oficina de Trabalho Saúde dos Povos Ciganos acontece no dia 25/04, às 14h, na Escola de

Enfermagem da UFF

CASQ realiza o 16º evento em comemoração ao Dia Mundial da Voz.O evento acontece até sexta-

feira dia 20. 

Intervenção militar e criminalização da pobreza
Dias 24 de abril | 15h

O Globo | UFF faz obras de acessibilidade no campus da Praia Vermelha

O Globo | Centro de Artes UFF propõe reflexão sobre a crise política

Receba as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail.

Informativo eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF.

Dúvidas e sugestões de pauta: ciscs@id.uff.br ou 2629-5298
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Acesse aqui estes e outros informativos

Diante do aprofundamento da grave situação da segurança pública
no Rio de Janeiro, urge realizar um amplo debate que leve a uma
solução prudente. A recente decisão de intervenção federal com o
uso das forças armadas foi alvo de diversas contestações e
críticas. Seja pelo receio do agravamento da violação dos direitos
humanos, sobretudo em territórios pobres e periféricos, seja pelo
temor da pouca eficácia da operação, que não combate as raízes
do problema da desigualdade social, a intervenção é uma
realidade que precisa ser seriamente analisada. Seus altos custos
- tanto financeiros quanto sociais - comprometem a pouca
democracia que se evidencia num Brasil à margem, que não cessa
de demonstrar seus limites, exclusões e violências.
 
Para debater o tema, estarão Jacqueline de Oliveira Muniz,

professora do departamento de Segurança Pública da Faculdade de Direito/UFF;  Marcelle
Decothé, da Anistia Internacional Brasil, e Marcus Faustini, da Agência de Redes para Juventude. 
 
Entrada franca.
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