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GESTÃO 2019-2021 
 
 
 
— 
INICIAIS MAIÚSCULAS 
 
- Nomes próprios ou institucionais 
João, Curitiba, Ásia, Pantanal, Ministério da Saúde 
 
- Nomes de corpos celestes 
Saturno, Sírius, Sol, mas não “universo” 
 
- Festas e datas tradicionais 
Páscoa, Natal, Carnaval. Exceções: casos como “em antigos carnavais” 
 
 
— 
INICIAIS MINÚSCULAS 
 
- Áreas de conhecimento ou disciplinas científicas 
antropologia, física, astronomia, ecologia, história 
 
- Pontos cardeais 
norte, leste, sul 
 
 
 

 



— 
ITÁLICO 
 
- Nomes científicos 
Coffea arabica, Ocotea odorifera. Atenção para inicial maiúscula no gênero e minúscula na espécie 
 
- Estrangeirismos 
software, e-mail, show, la garantía soy jo; mas podemos grafar normalmente caso o termo já esteja 
dicionarizado; consultar Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, no site da Academia 
Brasileira de Letras 
 
- Nomes de livros, filmes ou demais obras intelectuais ou artísticas 
Esqueceram de mim,  A divina comédia, Tratado sobre a origem e os fundamentos da desigualdade 
entre os homens, A noite estrelada, O poderoso chefão 
 
- Nomes de veículos de mídia 
Pesquisa Fapesp, Ciência Hoje, Folha de São Paulo, Unesp Ciência, Le Monde 
 
 
— 
SIGLAS 
 
- Usar o nome por extenso na primeira ocorrência seguido da sigla entre parênteses. Da 
segunda ocorrência em diante, usar apenas a sigla. 
Como todos sabem, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) é uma instituição de 
excelência e (...). No próximo ano, o Inpe irá lançar um novo (...) 
 
- Todas maiúsculas quando houver até três letras 
ONU, USP, PCB. Exceção: UnB 
 
- Todas maiúsculas quando houver quatro ou mais letras, pronunciadas separadamente 
CNBB, UFRJ, BNDES. Exceção: CNPq 
 
- Maiúscula apenas na primeira letra quando houver mais de quatro letras, com nome 
pronunciável 
Unesp, Inpe, Embrapa 
 
 
— 
ASPAS 
 
- Usar aspas duplas apenas para declarações atribuídas a alguém 
“Tudo aquilo foi um horror”, disse Fulano. 
 
- Usar aspas simples para outros destaques, expressões ou termos exógenos 
Ele sempre lembrava que aquele show foi do ‘balacobaco’. 
 
- Usar aspas simples se houver casos de aspas dentro de aspas 
“Tudo aquilo foi um horror e ela sussurrou algo como ‘você é um canalha’”, lamentou Fulano. 
 



- Frase que começam com as aspas deve terminar com aspas, com o ponto final dentro da 
declaração 
“Tudo aquilo foi um horror.” 
 
- Frases que não começam com as aspas devem terminar com ponto final fora da declaração 
Ele garante que “tudo aquilo foi um horror”. 
 
 
— 
COLUNAS NO OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA 
 
- Tamanho sugerido 
De 400 a 600 palavras 
 
- Imagens 
Usar uma imagem de abertura para o texto 
Imagens livres de direitos autorais ou previamente autorizadas 
 
- Assinatura 
A assinatura deve trazer o nome do autor ou autora, um pequeno resumo profissional e a 
vinculação específica à RedeComCiência. Sugestões: 
 
Fulano da Silva 
Jornalista especializado em divulgação científica, atua como correspondente da EBC em 
Madagascar. É professor do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal do Brasil e 
colaborador da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência (RedeComCiência), 
criada em 2018. Congregando profissionais, acadêmicos e estudantes interessados em comunicar 
conteúdos relacionados a ciência, tecnologia, saúde, meio ambiente e demais campos do 
conhecimento, o objetivo da rede é aprimorar a qualidade da comunicação de ciência no Brasil. 
 
 
Beltrano da Silva 
Jornalista, mestre em malacologia e doutor em arqueologia náutica, trabalha como assessor de 
comunicação no Instituto Brasileiro de Moluscos e atua como [nome do cargo] na Rede Brasileira 
de Jornalistas e Comunicadores de Ciência (RedeComCiência), criada em 2018. Congregando 
profissionais, acadêmicos e estudantes interessados em comunicar conteúdos relacionados a 
ciência, tecnologia, saúde, meio ambiente e demais campos do conhecimento, o objetivo da rede é 
aprimorar a qualidade da comunicação de ciência no Brasil. 
 
 


