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A ciência é um processo excitante e dinâmico de 
descoberta. Este fluxograma mostra o verdadeiro processo 
de investigação científica. Use-o para traçar o 
desenvolvimento de ideias científicas ou da investigação de 
cientistas individuais. Você verá que cada jornada científica 
é única, moldada por pessoas e eventos específicos.

Há muitos caminhos para entrar no 
processo — por exemplo, fazer uma 
observação surpreendente

Testar ideias — como este cientista 
está a fazer no campo — é central 
na ciência

A ciência depende de uma comunidade 
— em cada grupo de investigação, 
e em toda a ciência

A ciência está interligada com a 
sociedade e afeta as nossas vidas 
todos os dias

Visite
saberciencia.tecnico.ulisboa.pt

para saber mais!
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