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Noite Ibero-Americana de Pesquisadores 

 

Introdução 

 

Desde a sua fundação, a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (OEI) tem a missão de realizar políticas de cooperação no campo da ciência. 

É essencial que os países ibero-americanos tomem a decisão estratégica de fortalecer a sua 

capacidade científica, tecnológica, de pesquisa e inovação. A visão da OEI é fazê-lo de uma 

maneira conectada com os seus outros dois compromissos, a educação e a cultura, 

especialmente com o ensino superior, sob a perspectiva de interação com a sociedade e o 

meio, no âmbito da Agenda Internacional 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Nesta base, no programa-orçamento 2021-2022, a OEI articula o seu trabalho em ciência em 

três áreas principais de atuação: divulgação e educação científica, fortalecimento das políticas 

públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) e geração e transferência de conhecimento, 

no âmbito da Estratégia Universitária Ibero-Americana 2030. 

 

A divulgação científica e a apropriação social da ciência implicam uma responsabilidade 

especial para todos os setores que, de uma forma ou de outra, estão envolvidos nela: governo 

e administração, universidades, pesquisadores e, evidentemente, o mundo educacional. Na 

OEI, estamos comprometidos com o objetivo comum de promover a capacidade científica, 

tecnológica e de inovação em todos os países ibero-americanos, sempre com uma perspectiva 

de gênero transversal e, portanto, prestando especial atenção às lacunas de gênero em Ciência 

e Tecnologia. 

 

De fato, a ciência, a educação, as competências e habilidades para o século XXI são 

elementos-chave que contribuem para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, estabelecidos na Agenda Internacional 2030. Trabalhar para promover a 

educação, a capacitação, a pesquisa e o desenvolvimento profissional nas áreas de ciência, 

tecnologia, engenharia e matemática (STEM) é um desafio inevitável para alcançar os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável. 

O trabalho da OEI na divulgação da ciência é desenvolvido em duas direções. Por um lado, 

fortalece o vínculo entre a pesquisa e a sociedade, pela importância da ciência de fornecer 

informações precisas e confiáveis à sociedade e à política, um fato que se tornou especialmente 

evidente com a covid-19. Por outro lado, incentiva as vocações científicas e o interesse da 

sociedade pela ciência. 

https://oei.int/
https://oei.int/
https://oei.int/publicaciones/programa-presupuesto-2021-2022
https://oei.int/oficinas/secretaria-general/universidad-iberoamerica-2030/ciencia
https://oei.int/oficinas/secretaria-general/universidad-iberoamerica-2030/ciencia
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Noite Ibero-Americana d@s Pesquisador@s 
 

A Noite Europeia dos Investigadores é um projeto de apoio à carreira das pessoas dedicadas à 

pesquisa, cujo objetivo é dar visibilidade ao seu papel e à importância do seu trabalho para o bem-

estar da sociedade. É um grande evento de divulgação e promoção da ciência e das vocações 

científicas, realizado desde 2005, em mais de 350 cidades europeias e financiado pela União 

Europeia. 

Em 2020, foi realizada a décima primeira edição da noite, na qual a OEI participou pela primeira vez, 

mesmo não sendo um membro elegível, ou seja, não pôde contar com apoio orçamentário. A OEI 

participa da Noite Europeia dos Investigadores como membro associado do consórcio que se 

candidatou para implementar o projeto na Comunidade de Madri, sob a liderança da Fundación para 

el Conocimiento Madrimasd. Desta forma, apesar de não poder receber financiamento no âmbito da 

Noite Europeia dos Investigadores, a OEI optou por promover a Noite Ibero-Americana d@s 

Pesquisador@s como um sinal do compromisso da nossa organização em colaborar com a União 

Europeia, um parceiro estratégico em outros projetos, como o nosso programa para o Fortalecimento 

dos Sistemas de Ciência e Tecnologia Ibero-Americanos (FORCYT). 

A Comissão Europeia avaliou a realização da Noite 2020 pelo consórcio do qual a OEI participa e 

deu uma nota 14,5 em 15, destacando a solidez e a consistência do projeto e das instituições 

envolvidas. O lançamento da Noite Ibero-Americana foi avaliado muito positivamente e, por isso, a 

OEI pretende consolidar este evento nos próximos anos.   

Em 2021, a OEI participou novamente como membro colaborador, com o objetivo de aumentar o 

alcance dos objetivos do projeto para a região ibero-americana, promovendo assim sinergias e 

cooperação entre a União Europeia e a Ibero-América para a promoção da ciência entre a cidadania.  

A OEI considera uma grande oportunidade poder contribuir levando a iniciativa ao âmbito ibero-

americano, através da colaboração entre as duas regiões para a divulgação científica. 

Aproximadamente 80 instituições públicas de sete países (Argentina, Colômbia, Costa Rica, 

Equador, Guatemala, México e Uruguai) participaram da Noite Ibero-Americana d@s 

Pesquisador@s de 2021. Foram realizados mais de 100 eventos por pesquisadores ibero-

americanos e mais de 1.000 pessoas acessaram a plataforma. 

  

https://oei.int/oficinas/secretaria-general/programa-forcyt-programa-para-el-fortalecimiento-de-los-sistemas-de-ciencia-y-tecnologia/presentacion
https://oei.int/oficinas/secretaria-general/universidad-iberoamerica-2030/ciencia
https://oei.int/oficinas/secretaria-general/universidad-iberoamerica-2030/ciencia
https://oei.credoffice.net/OEIVirtualCongress/landingPage
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Cerca de 20% das atividades da programação eram voltadas exclusivamente para o público 

infantil e juvenil. Também se destacaram projetos da Costa Rica, que, na sua primeira participação 

no evento, representaram quase um terço de todas as iniciativas deste ano. Nos casos do Uruguai 

e do México, com mais de vinte iniciativas cada, as atividades abrangeram do trabalho de exploração 

agroindustrial na região até observações astronômicas e descobertas paleontológicas no sul do 

continente americano. A Guatemala coordenou todas as suas atividades de divulgação graças à 

participação do Centro Universitario del Norte de la Universidad de San Carlos. Como em edições 

anteriores, a Argentina participou com atividades coordenadas pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação. O Equador e a Colômbia ofereceram atividades de divulgação da ciência 

principalmente destinadas a crianças e jovens. 

Para a edição de 2022, pretende-se que se realize de novo virtualmente, mas com maior presença, 

mantendo as datas tradicionais de 30 de setembro e com a participação de mais países da região, 

conseguindo assim um maior alcance regional ibero-americano e apresentando atividades que 

impliquem um maior vínculo entre pesquisador ou pesquisadora e instituições de ensino.   

A Noite Ibero-Americana dos Pesquisadores é um trabalho gratificante de coordenação entre a 

Secretaria-Geral da OEI, os escritórios nacionais da OEI, os ministérios da ciência, as universidades, 

institutos, centros de pesquisa envolvidos e, principalmente, os pesquisadores, que são os que 

finalmente divulgam o seu trabalho científico. 

 

Ações de formação e sensibilização destinadas a divulgar a ciência e aproximá-la à sociedade, como 

as promovidas pela Noite Ibero-Americana d@s Pesquisador@s, são fundamentais para o 

desenvolvimento de uma ciência que realmente tenha um impacto social e de uma sociedade mais 

informada. 

 



 

18 Propostas de Colaboração AECID-OEI 2021 
Cultura e Ciência 
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