20a Reunião da Rede Brasileira de Jornalistas e
Comunicadores de Ciência
04 de novembro de 2019 - 19h30
DASA - SP
Ata
1. Apresentação do site
2. Status da formalização/abertura da conta bancária – Estatuto formalizado há 15 dias e a
Receita tinha 10 dias úteis pra responder, mas não houve resposta até agora. André vai
ver com Luiz Phelipe como cobrá-los.
3. Grupo de Trabalho de Redes Sociais
a. Moura relatou que o Instagram agora fica a cargo dele. Meta de 2 a 3 posts por
semana. Ana Paula Artaxo vai ajudar.
b. Twitter está a cargo do André e do Henrique que se revezam (dia sim, dia não).
c. Juliane fica a cargo do facebook. E ela vai tentar resgatar uma voluntária para
ajudar.
4. Grupo de Trabalho de Integração Nacional
a. Evento em Lageado/RS – atividade com aula online da Meghie Rodrigues e
Mariana Lenharo, via Skype. Dia 13 de novembro. Abertura do coordenador do
curso. Já tem 5 inscritos. A meta são 50 pax. Ajudar na divulgação, além da
divulgação nas redes institucionais. Ainda estão vendo se haverá algum tipo de
transmissão online.
b. No Ceará, será um evento feito pelo Instituto do Câncer do Ceará. Pra esse
evento em janeiro, haverá uma mesa da RedeComCiência para discutir
comunicação de ciência.
c. Continuar sugerindo para outras universidades/instituições workshops e aulas,
tanto pessoalmente como via videoconferência, de forma a aumentar e suscitar o
interesse dos cientistas em divulgar.
d. Sugestão de falar com a Fapesp sobre o retorno que a bolsa José Reis trouxe de
relevante para a sociedade. Pensar em uma proposta de parceria de formação
desses bolsistas. Usar o escopo do mídia&ciência. O $ sairia dessa bolsa e não
necessariamente seríamos "bolsistas”. Há a recomendação de fazer um curso
online da Federação Internacional de Jornalismo Científico. Ana Paula Artaxo vai
tentar conversar com a Fapesp para dar início ao projeto.
5. Organização e planejamento do evento de lançamento de 29 de novembro
a. 23 inscritos hoje
b. Nunca vi 1 Cientista divulgar, Iberê vai fazer um vídeo tb pra divulgar
c. Mirtes vai fazer um release para Jornalistas&Cia e depois disponibilizar para o
grupo para envio
d. Depois do card que a Raissa deve entregar amanhã, pedir pra todos
compartilharem.
e. Fazer um vídeo final para o site e lives no Facebook ao término de cada mesa.
f. Pedir para podcasters divulgarem um áudio do André convidando.
6. Próximos passos do 1º Encontro RedeComCiência.
7. Discussão nova sede primeiro semestre/2020 – voltar a falar com AC Camargo e depois,
ver a segunda opção como o IPEN.

8. RedeComCiência foi convidada a fazer parte da Rede Mundial de jornalistas de ciência e
na próxima semana haverá o 1º encontro da rede latino-americana, em Bogotá. O André
ira representando a Rede (e o Brasil).
9. A Unesco fará um evento para comemorar a presença deles na AL e fomos convidados
para representar o Brasil e eles nos convidaram a fazer o levantamento das 10 maiores
descobertas brasileiras dos último 70 anos. Fizemos uma compilação de 23 temas, com
a ajuda das redes sociais. Vamos checar: astronomia, física e matemática para
contemplar: humanas, medicina, astronomia, física, educação, matemática e meio
ambiente/agronomia/química.

