12a. Reunião da Rede Brasileira de Jornalistas e
Comunicadores de Ciência
18 de março de 2019 às 19h
Socesp – São Paulo

1. Encaminhamentos da formalização da rede.
Abertura do André, comentando um ano de Rede.
2. Eventos e parcerias
a. Pint of Science
Sylvia: a Rede fará um treinamento de duas partes para os Coordenadores do
Pint. Primeiro é como os coordenadores de bares (hosts) irão atuar. É
obrigatório para os coordenadores. 13 bares. Treinamento no
Sírio-Libanês. Em abril. Segundo treinamento no início de maio. Prof.
Ronaldo Christofoletti junto conosco. Fazer vídeo tutorial para os
autores via Whatsapp. Se ficar bacana, passamos para o nacional. Com
o selo da RedeComCiência.
b. Ipen – Prof. Afonso Rodrigues de Aquino. Datas interessantes para o
IPEN para fazermos o congresso da Rede.
i. 20 – 23 de Agosto
ii. 26 – 29 de Agosto
iii. 25 – 29 de novembro
iv. 02 – 06 de dezembro
v. Espaço amplo, com auditório para 350 pessoas, salas de apoio e
restaurante com preço acessível, além de estacionamento
gratuito.
vi. Congresso deve consolidar a rede, fazer uma divulgação intensa
1. Alguns temas são a divulgação científica e sua
importância, oficinas de divulgação científica práticas,
ameaça de corte de verbas, trazer a comunidade para
junto de nós. Estabelecer rede de ajuda jurídica para
comunicadores de ciência. Financiamento da divulgação
científica. Cartilha de boas práticas da divulgação
científica.
vii. Visitar no primeiro semestre. Segunda a sexta. Visita será na
terça, 23 às 8h30 no IPEN – Av. Prof. LIneu Prestes, 2242 –
Mandar nomes, RGs e CPF.
viii. Buscar patrocínio
ix. Fazer um tipo de “call for papers”

c.

d.

e.

f.

g.

x. Fazer um planejamento de projeto até 15 de maio com perfil de
público. Ter transmissão simultânea.
Fousp (27 de abril) – Proposta aprovada de workshop para alunos e
professores de odontologia.
i. Temas: como lidar com o jornalismo e como produzir notícia.
ii. Workshop em um sábado, dia inteiro, 8 horas-aula
iii. Aceitaram pagar , mas precisamos ver como é possível a
contabilidade via doação;
Enfermagem – Faculdade da USP solicitou um workshop no mesmo
formato.
i. André ofereceu dois modelos para o curso deles – workshop ou
palestra – André vai conversar com a professora acertar o
formato customizado para cada um deles.
SBI – Sociedade Brasileira de Imunologia – Oferecem um espaço para
nós falarmos com jornalistas e, em contrapartida, nós faremos uma
palestra paros os médicos. Florianópolis, 29 a 2 outubro.
Cannopy – Fomos procurados pela empresa para dar o endorsement em
um Guia para Jornalistas sobre fatos sobre medicina canabinóide.
Preocupação com questões jurídicas. Estabelecer mecanismos de
transparência. Só daremos o nosso endorsement mediante prazo e
aprovação de tudo o que estamos vendo no Guia. Averiguar referências
e metodologia. Primeiro momento as pessoas ficam reticentes por
causa do tema, mas justamente por ser polêmico é que é necessário o
Guia. Lembrar que a ciência se faz com pesquisa de coisas novas,
algumas coisas são menos palpáveis. Verificar os nomes que temos no
país, convidar e indicar para a empresa. Gratuitamente ou avaliar
pagamento dos técnicos. Acompanhar os próximos passos.
British Council – (adido cultural do Reino Unido) no Brasil. Tem uma
parceria com o Museu do Amanhã e tem uma linha de fomentar
mulheres na ciência, e tem programas de fomento à pesquisa em vários
países. Meghie e Sylvia vem conversando sobre possibilidades com o
British Council para engajamento. Encontraram algumas dificuldades.
Sylvia: eles têm o Newton Fund que patrocinou cursos de divulgação e
comunicação científica. Treinam pós-graduandos para falar sobre sua
pesquisa em 2 minutos etc.. Provável produto focado em jornalistas,
mas sem verba do Newton Fund. Talvez ter um curso junto, com
embalagem da RedeComCiência. Sylvia, Meghie e Henrique farão uma
reunião para ver pra que lado vão, escrever um projeto e apresentar.
Tentar também com BBC, até primeiro, por já ter projeto de educação.
Formato do BBC. De repente, amadurecer um curso com BBC voltado
para escolas e professores para ter senso crítico para digerir notícias de
ciência.

i. Ter uma seção TrueNews
ii. Demandar dos cientistas o que e como falar
h. Unir alguma coisa em nosso congresso com o BBC, tipo satélite ou salas
simultâneas
i. Eureka Brasil (Samuel Gomides) – parceria, mas não temos contato
ainda. Próxima reunião.
3. Organização comunicacional e fluxo de trabalho.
a. Estamos com um grupo de e-mail e um grupo de whatsapp, precisamos
organizar melhor como trabalhar. Henrique se propõe a desenhar o
projeto no Asana e no Trelo . Até 15 gratuitos. Usar plataforma para
dividir trabalho com demais membros. Cada diretor cria e administra
seu GT.
4. Site. – Moura: foram paralisadas por conta da definição do domínio. Sem CNPJ
ainda não podemos lançar. Estamos dependendo do Luís Phelipe. O valor será
patrocinado pelo SBI. O site está desatualizado em textos. Tem um endereço só
compartilhado entre nós. Lançar o site durante o Pint, já com as redes linkadas.
O FB não está linkado ao Instagram.
5. Planejamento estratégico das diretorias. – fazer um pequeno planejamento
para cada diretoria com ações iniciais. Ser apresentado em Maio e Junho.
Meghie em Maio (quer ajuda para arrecadar pessoas para o GT – estratégia.
Criar parcerias e diferenciar as pessoas q vaõ trabalhar mesmo). GT de Eventos
em Maio (Silvana, Mirtes, André e Moura, Prof. Afonso Aquino). Roxana em
maio. Juliane em abril. Henrique em junho. Planejamento financeiro em abril.
Fazer post no Facebook chamando para o Insta.
6. Elaboração de um manual de compliance. Conseguir um manual pronto. Sylvia
e a Adriana vão começar a escrever com base em manuais de base.

7. Próximas colunas Observatório da Imprensa. Temas:
a. Pint of Science - Junho
b. Viagem à lua - abril
c. Comunicação, jornalismo e divulgação científica - maio
d. Evento Conferência Mundial de Jornalismo Científico - julho
Março o tema será da Meghie. Ter a assinatura dos autores, junto com a Rede
8. Contato com Prof. Otávio Thiemann – Inst. Física/USP São Carlos – assunto não
tomado na reunião

9. Depoimento Tatiana Pronin – uso da Rede americana de jornalistas de ciência –
Mora nos EUA há 4 anos e faz freelas para jornalismo brasileiro. Faz parte de
uma associação de jornalistas que cobrem healthcare. Fóruns por e-mail onde
fazer indicação de fonte. Tem que comprovar que é jornalista. Por ano US$90. É
mais barato pra quem é de fora. Grande vantagem são os fóruns. Fóruns são
mediados. Pra nós, no future, poderíamos ter um modelo como o Jeduca, que é
ter um editor fixo, remunerado. Tem congressos, vagas para emprego e freelas.
Falar sobre como nos EUA não há tanta preocupação em não ser “furado”.

10. Knight Center – report do André – estão fazendo uma reportagem sobre
criação de REdes de Jornalismo de Ciência na América Latina. Entrevistou o
André. Reportagem sai essa semana. Rosenthal Alves é o presidente, prof Univ.
Texas.
11. André recebeu convite para falar sobre a Rede e Fakenews na Congresso
Latino-Americano de Higiene de Alimentos em Maceió

12. Fazer contato com SBPC que terá congresso em julho. 21 a 27 de julho. Em
Campo Grande.
13. Interesses de várias sociedades surgirão com relação à divulgação, fake news e
outros temas que temos que ter os formatos pré-estabelecidos. André fará o
modelo e trabalhamos em cima. André vai apresentar na reunião de maio para
todos.

