
Ata da décima reunião da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência 
 
Data: 03 de dezembro de 2018 
 
Local: Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês - Rua Professor Daher             
Cutait, 69 - Bela Vista - São Paulo, SP  
 
Participantes: André Biernath, Moura Leite Netto, Roxana Tabakman, Graciele Almeida de           
Oliveira, Alessandra de Castilho, Pablo Diogo, Patrícia Aline Santos, Samuel Antenor, Diego            
Henrique Freire, Edson Duarte, Everton Souza, Sylvia Maria Affonso, Silvana Schultze,           
Mirtes Bogea, Meghie Rodrigues (via Skype) e Juliane Duarte (via Skype). 
 

 
 
Principais pontos discutidos: 
 

1. Novo local para reuniões 
 
Após um semestre, chegou a hora de dar adeus ao Instituto de Ensino e Pesquisa do                
Hospital Sírio-Libanês. Como convencionado em nossas primeiras reuniões, nós não          
ficaríamos em um único lugar (por mais acolhedor que ele fosse) para não criarmos um               
vínculo institucional. A Mirtes já está em contato e negociação com outros lugares             
interessados. O Hospital Israelita Albert Einstein não respondeu aos nossos pedidos. Nossa            
lista, em ordem de prioridade: Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp),              



A.C.Camargo, Instituto Oncoguia e Laboratório Fleury. Nas próximas semanas devemos ter           
novidades. 
 
A ideia é já fazer a primeira reunião do ano em janeiro, para não perdermos o ritmo e o                   
fôlego das frentes que estão avançando num bom compasso. A maioria dos presentes             
concordaram e disseram que estão disponíveis para participar do encontro. 
 

2. Eventos próximos 
 
Sobre o evento de vacinação da MSD + Instituto Butantan, ele está confirmado e irá               
acontecer no dia 12 de dezembro, quarta-feira. Por uma questão de compliance, não             
pudemos aparecer muito, com logo no convite. Mas teremos um espaço de uma hora e dez                
minutos para apresentarmos a rede para os jornalistas presentes e realizarmos uma mesa             
de discussão com dois médicos. Apesar de o evento não ser nos moldes do que               
imaginamos lá no começo, é uma oportunidade bacana de criar um portfólio e estar em               
contato com colegas de várias regiões do país. 
 
Sobre o workshop da Faculdade de Odontologia da USP, durante o mês de novembro a               
Mirtes elaborou um questionário, que foi adaptado para o formulário Google e recebeu as              
sugestões da Roxana Tabakman. Com a aprovação de todos, o material foi enviado para os               
dois professores que estiveram em nossa última reunião. Eles terão cerca de um mês para               
preencherem as perguntas. Na primeira reunião de janeiro discutiremos os achados e            
formaremos uma comissão para discutir o melhor formato para esse evento. 
 

3. Estatuto 
 
O estatuto está aprovado sem grandes modificações por parte dos presentes. Ele agora             
passará por uma revisão final (incluindo as sugestões da Juliane e do Henrique enviadas              
num documento à parte) e vamos formalizá-lo em cartório. 
 

4. Projeto para redes sociais e site 
 
Já temos uma página no Facebook, criada há algumas semanas, que está crescendo num              
ritmo bom. Precisamos estruturar melhor um grupo para realizar as postagens, pois não dá              
para apenas a Juliane ficar responsável por essa função (alguém se voluntaria?). A próxima              
etapa é criar um perfil no Twitter, o que deve ocorrer em breve. Por fim, teremos também                 
um espaço no Linkedin para contatos profissionais. Infelizmente, o Moura não pode            
participar da reunião, mas ele já tem um rascunho de site e apresentará na próxima reunião                
com detalhes. 
 

5. Novas colunas Observatório da Imprensa 
 
Discutimos e definimos mais alguns temas para as nossas colunas: 
 
Dezembro: a antiga ABJC e a criação de uma nova entidade (Fabíola de Oliveira) 
 



Janeiro: as mulheres no jornalismo científico e na ciência (Mirtes e Sylvia) 
 
Fevereiro: os desafios de cobrir o jornalismo ambiental (opções: Gustavo Faleiros, Nádia da             
DW, Herton Escobar ou Thiago Medaglia). Alguém tem o contato dos dois primeiros?             
Samuel talvez? 
 
Outras propostas: 
 

- A matemática humanista, ou como aproximar os números das pessoas 
- As dificuldades do cientista de conversar com o público 
- 50 anos da Apolo 11 e a fascinação pelo universo 
- Como se candidatar e aumentar as suas chances em bolsas internacionais de            

jornalismo científico 
 

6. Balanço do ano 
 
Chegamos ao final de ano com algumas conquistas e muito trabalho pela frente. Com              
pouco mais de 10 meses de trabalho conseguimos criar um espaço de discussão online              
para 600 jornalistas, cientistas e demais interessados no tema. Além disso, fizemos nossos             
primeiros eventos (Pint of Science, Vacinação), estabelecemos contatos com outras          
organizações nacionais e internacionais, conseguimos bolar parcerias, criamos um nome e           
uma identidade visual e preparamos o terreno para a criação do estatuto, além do site e de                 
perfis nas redes sociais. Nada mal! Muito obrigado a todos que participam ativamente de              
todo esse processo. 
 
Links para as atas anteriores: 
 

● Nona reunião 
● Oitava reunião 
● Sétima reunião 
● Sexta reunião 
● Quinta reunião 
● Quarta reunião 
● Terceira reunião 
● Segunda reunião 
● Primeira reunião 

https://docs.google.com/document/d/1HMeI4IOmc_xlXkXz-pL28RkiQLg7CnkNftwOeVkU_G0/edit
https://docs.google.com/document/d/11zJw3aR951yoQOa5tWAuBbVqMoDr7us0DrBrw-yyDvE/edit
https://docs.google.com/document/d/1HvbIYFaWYCw-bLC-EGSRVYcpVOhcKmjQm9yetx6CBxI/edit
https://docs.google.com/document/d/12KFbAY4s5nAETkwM5s3cEoFhBYc4zMVyImedSwYtyew/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZoIp8nlSj9mtSI5Tg1myecASh1Nq2Xpb7LkDLZ6BpXs/edit
https://docs.google.com/document/d/1V_c6KbEjUa5egb2xSkoR5s0IMyC_imew6u-TsunBzIc/edit
https://docs.google.com/document/d/1R3lRTv724gZoYO97GQNOJaeX27Zg7Uk_fDW7xKO1ams/edit
https://docs.google.com/document/d/1t_BqNU5Ot6Mx2HQgmmU2UV2bAkrpB5_tmznQ-VZoqnA/edit
https://docs.google.com/document/d/11D99iiKXCAKznnTE1ydMcfFKp0pr7wI5EhooSXdZmPs/edit

