Ata da nona reunião da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência
Data: 05 de novembro 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, Gabriela Scheinberg, Luiz Philipe de
Oliveira, Edson Duarte, Everton Souza, Sylvia Maria Affonso, Claudio Pannuti, Paulo Braz,
Silvana Schultze, Mirtes Bogea, Carlos Orsi, Natália Pasternak. Matheus Steinheimer,
Cristiane Pinho (via telefone), Henrique Kugler (via Skype), Meghie Rodrigues (via Skype) e
Roxana Tabakman (via Skype).

Apresentação Instituto Questão de Ciência
Recebemos a Natália Pasternak e o Carlos Orsi, dois dos diretores do Instituto Questão de
Ciência, entidade que será lançada agora em novembro e tem como seus principais
objetivos influenciar as decisões de políticas públicas com base na evidência científica. Para
isso, eles produzirão conteúdos voltados à população geral e ainda farão reuniões com
governantes e gestores que tomam as decisões na política. O propósito do grupo, que será
totalmente financiado por doações de pessoas físicas, vai muito de encontro ao nosso.
Além de nos convidarem para a cerimônia de abertura do instituto no próximo dia 22, os

dois deixaram as portas abertas para futuras parcerias em eventos e cursos, além de um
apoio institucional de mão dupla (nós apoiamos eles e vice-versa). A conversa está aberta e
podemos pensar em muitas ações em conjunto.
Workshop com dentistas
Nossa segunda visita foi dos professores Pannuti e Braz, da pós-graduação da Faculdade
de Odontologia da Universidade de São Paulo. Eles souberam da nossa existência por meio
de um artigo escrito pelo Moura no Observatório da Imprensa e resolveram entrar em
contato. De acordo com o relato, os cirurgiões-dentistas brasileiros estão entre os que mais
produzem ciência no mundo. Porém, eles ficam enclausurados nos centros de pesquisa e
não sabem conversar com o mundo externo. Eles querem mudar isso e pediram a nossa
ajuda para construirmos um workshop em conjunto. A ideia é atuar em dois eixos: primeiro,
comunicação com o público final por meio de redes sociais e internet; segundo,
comunicação com imprensa e jornalistas. O evento deve acontecer em fevereiro ou março
de 2019. Para isso, pensamos em montar um questionário via Formulários Google para
entender melhor quais as expectativas desses professores e alunos. A enquete será
enviada por e-mail no começo de dezembro e teremos as respostas até dia 20/12. Em
janeiro, montamos uma proposta de atividades.
Apresentação do estatuto
Por fim, o Luiz Philipe de Oliveira apresentou a minuta do estatuto com as decisões que
tomamos sobre os pontos-chave, como tempo de mandato, configuração da diretoria e
meios de financiamento da rede. Os presentes puderam tirar as suas dúvidas. Resolvemos
compartilhar via e-mail para que os membros que não puderam estar na reunião tivessem a
oportunidade de ler o documento e dar suas sugestões. A proposta é que o documento
fique aberto à consulta nas próximas duas semanas (até o dia 21/11) antes de pedirmos as
emendas finais.
Recados finais
Ainda ficamos com algumas questões pendentes, principalmente alguns pontos discutidos
entre a diretoria de relações internacionais e o tema de nosso próximo texto no
Observatório da Imprensa. Falaremos sobre os assuntos via e-mail.
Links para as atas anteriores:
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Oitava reunião
Sétima reunião
Sexta reunião
Quinta reunião
Quarta reunião
Terceira reunião
Segunda reunião
Primeira reunião

