
 

 

18a Reunião da Rede Brasileira de Jornalistas e  

Comunicadores de Ciência 

02 de setembro de 2019 - 19h 

DASA - SP 

Ata 

 

 

1. Novas ações de Integração Nacional (Meghie Rodrigues) 

a. Apresentação do Ciclo de eventos (ver apresentação no Drive) - ter um ciclo 

de eventos apoiado pela Rede, com premissas básicas. Por causa da 

defasagem de formação nas faculdades. Apresentar como um caminho 

possível o jornalismo de ciência. 

b. Nomes: colóquios ou o que o organizador achar melhor 

c. Primeiro em Lageado, com o Lucas Wendt, já conversou com o coordenador 

da faculdade de jornalismo. Região tem 370 mil habitantes. A Univat – 

Universidade do Vale do Taquari. Na graduação inteira tem uma aula de jo 

científico. Precisam trabalhar com o contexto científico sem preparo 

nenhum. Depois de Lageado, levar pra outras cidades. Já em setembro. 

Temática ampla, um passo antes do que foi dado na UFMT; mais básico. 

Possibilidades: 

i. Diretor do jornal local 

ii. G1 SP 

iii. G1 local ou RBS 

d. Prover relatório de pós-evento. 

e. Em Lajeado, cerca de 150 pax. 

f. 2o evento em Fortaleza - organização Clara; 3o evento em Ponta Grossa - 

organização Rafaela. 

g. Incluir temáticas importantes e que confundem as pessoas; cada evento vai 

ser coordenado por um membro do GT que queira levar para sua 

universidade/cidade. Além das faculdades, podem ser organizados em 

parceria com Rotarys clubes e veículos locais. 

 

2. Estruturação do time de comunicação e redes sociais 

a. Estrutura macro ficou um pouco atrasada, então tivemos avanços no site com 

o Henrique K. Ele vai apresentar uma proposta em 3 semanas. O domínio 

vence em 11/9. Vamos já comprar RedeComCiência. 

b. Com as dificuldades que a Adriana C. vem enfrentando com filho pequeno, 

ela pediu para se afastar um pouco. Foi formado um GT com 5 voluntários 

para alimentar as redes para a Adriana C. passar o bastão, mas talvez ela 

ainda fique à distância. A Julliane D. voltou para a diretoria de comunicação e 

https://www.facebook.com/meghie.rodrigues?eid=ARCMZAk7RCubyPNP8_7QgqCVmW3ApUZEpCVlDz7vu7THYiO7coDUSdRZKXak_v9-0w4ZcvnVhjvp2dBm


 

 

vai coordenar esse GT e o planejamento de redes. Moura e Matheus vão se 

debruçar sobre um plano de comunicação. 

c. Proposta de Raissa Camarão de fazer o site e as artes do Encontro. Ver com 

Henrique K. como ele prefere conduzir. Talvez ele supervisione o trabalho 

dela, com Wix. Conversa com Wix não evoluiu e vamos pagar o domínio e 

pacote. 

3. Relato FOUSP 

a. 2º evento para profissionais de saúde – o primeiro nos ajudou a ver várias 

questões que pudemos melhorar. Participaram cerca de 30 pax. Foi uma 

troca mais legal e os participantes foram mais abertos. 

b. Acertamos erros, como barulho, divisão de correção de exercícios, grupos 

muito juntos. 

4. 1º Encontro Brasileiro de Jornalistas e Comunicadores de Ciência 

a. Evoluimos muito na programação e ficou muito bom. Mesmo encaminhados 

na organização, estávamos atrasados com a formalização da Rede, sem CNPJ. 

Houve um problema no processo com a mudança de ministério da fazenda 

para economia. Além disso, responderam com uma série de exigências de 

mudanças no estatuto. Luiz Phelipe fez adequações e o André terá que reler, 

assinar e registrar firma novamente. Pediram o documento registrado da 

Roxana T. pelo fato dela ser estrangeira. Daí, há um prazo de 1 semana para 

emissão do CNPJ. 

b. André e Sylvia já conversaram, estudaram vários bancos e pegaram o Inter. 

André teve que abrir uma conta de PF antes da conta de PJ. 

c. Com isso, deliberou-se pelo adiamento do Encontro para junho de 2020, 

tendo em vista a qualidade que esperamos. O Inpe, na pessoa do Prof. 

Afonso A., deu total apoio para nós e vamos entrar formalizar uma nova data. 

d. ViaSaber adiaria o encontro deles junto conosco. 

e. Na data já reservada, fazer um petit comittee para lançamento do Encontro. 

29 de novembro. Convidar Iberê e Ana Bonassa e Ana Paula Artaxo mediar. E 

Álvaro Pereira Jr uma palestra (Sonia Bridi 2; Reinaldo José Lopes 3) 

i. Fala de abertura da Rede com anúncio do 1º evento 

ii. Convidar grupos de divulgação e escolas de jornalismo 

iii. Mesa de debate – 1 hora 

iv. Palestra – 1 hora 

v. Ver sympla e atendify 

vi. Sexta 6/9 data para finalizar os convites 

f. Lista do Ewerton para contactar empresas – hoje temos 3 empresas 

patrocinadoras perfazendo a meta de R$ 20 mil. 

5. Encontro Mundial de Jornalismo de Ciência será em Medellin e a Roxana vai 

representar a Rede na organização da parte sul-americana. 



 

 

6. Encontro latino-americano jornalismo de ciência – convidou a Rede pra participar 14 

e 15 de novembro, André vai representar. 

7. Manual de Redação RedeComCiência 

a. Cris P. apresentou a planilha de sugestões de quem foi sugerido a escrever as 

contribuições ao Manual. 

b. A ideia são textos custos, com objetivo e prática, definir número de toques, 

com prazo de 60 dias. 

c. Convidar as pessoas – não vai “encalacrar” com o pedido de palestrar no 1º 

Encontro. 

d. Previsão de lançamento do Manual em março. 

e. Lembrar-se de ter mais conteúdo prático de outras ciências além da saúde. 

Mais manual de boas práticas. 

f. Apresentação 

 


