21a Reunião da Rede Brasileira de Jornalistas e
Comunicadores de Ciência
02 de dezembro de 2019 – 19h30
DASA - SP

Ata

1.
André está em Montevideu, nos 70 anos da Unesco na America Latina. Ele vai
participar de uma reunião amanhã sobre inteligência artificial e Crispr. Ele vai participar de
uma mesa sobre o limite entre ciência e jornalismo.
2.
Balanço do Primeiro #PapoemRede: acertos, erros e aprendizados. André agradeceu
a participação e o empenho de todos. Levantar algumas falhas para que sejam corrigidas em
eventos futuros. Liberação de entrada no IPEN, vai precisar de um sistema mais ágil. E a
entrada de criança, que temos q comunicar com antecedência.
1.
Perguntas via whatsapp;
2.
colocar a legislação mundial sobre não poder entrar no IPEN na página do Sympla e
informar corretamente regras;
3.
formulário de avaliação;
4.
Próximo em março, na FIAM e perguntar o maior auditório, sobre vacinação;
5.
Terceiro papo focar mais em inovação, o que temos feito e investimentos,
congruência entre inovação e pesquisa, onde a comunicação se insere. Destacar o que
começa com pesquisa básica e como a comunicação contribui com esse processo.
6.
Quarto papo sobre o financiamento, desde a pesquisa até a comunicação da
pesquisa e talvez após esse Papo poderia dar início a um workshop que ensinasse a divulgar
a pesquisa;
7.
Os próximos fazer em outros Estados, com financiamento local;
8.
O resultado foi tão bom que o IPEN quer fazer eventos de formação para os
pesquisadores e vamos marcar uma reunião com o superintendente para formalizar uma
parceria institucional.
3.
Próximos passos do I Encontro RedeComCiência.
4.
Linkedin está quase pronto.
5.
Criação do Conselho Consultivo. Se aproximar de entidades que julgamos
importantes e nos livrar de possíveis ruidos ao longo da nossa existência. A Meghie e o
André prepararam um lista de possíveis consultores e precisamos de uma lista maior, não só
universidades, mas também jornalistas de redações. Misturar todas as categorias, ONGs,
gente de todas as vertentes. É importante ter, mas não reforçar as práticas antiquadas de
conselho consultivo, Se por um lado traz lastro pra rede, não podemos deixar que a Rede se
torne engessada.
1.
Como é um assunto que não é unânime na Rede é necessário ainda debater mais
sobre a criação e até sobre o papel do Conselho. Vamos amadurecer a discussão e em
janeiro cada um pensa em um conceito e nomes.

6.
Casas para as reuniões de 2020 – Próximo semestre será no AC Camargo, no Prédio
da Pesquisa, o calendário será colocado no whatsapp do grupo.
7.
CNPJ, conta bancária e outras burocracias – ainda sem novidades.
8.
Documento no drive de eventos para 2020
9.
Eventos 2020 – criação dos 2 Papo em rede, um em cada semestre, temáticos. O
próximo sobre vacinação. E uma evento sobre palpites para os Nobel de 2020, e criar uma
competição entre Brasil e Argentina para saber quem acertaria mais nomes.
10.
Série de palestras com a astrônoma Rafaelle Haywood.
11.
Presença dos astrônomos do IAG, que têm um canal com outros 30 estudantes no
Brasil, no Youtube, Astrotubers. Thayse Pacheco e Rafael de Campos.
12.
A juliane fez uma reunião com um grupo de relações públicas para fazer como tcc um
projeto de comunicação para a Rede.
13.
Observatório: Texto sobre balanço do ano da Rede + Papo em Rede – dezembro (se o
André não escrever, será Juliane e Mirtes); Janeiro: Univ. De Columbia e um pool de jornais
lançou um compromisso de cobertura clímática de forma mais profunda (Ana Paula e
Meghie).

