
Ata da quinta reunião da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência 
 
Data: 04 de julho de 2018 
 
Local: BP Mirante - Rua Martiniano de Carvalho, 965 - São Paulo 
 
Participantes: André Biernath, Moura Leite Neto, Diego Henrique Freire e Cilene Victor 
 

 
 
 
Principais tópicos discutidos: 
 
1. Balanço do primeiro semestre  
 
Começamos a reunião com alguns comentários sobre as ações que fizemos durante os             
primeiros meses de funcionamento de nossa rede. Criamos o grupo, reunimos as pessoas             
interessadas, montamos um primeiro evento, fizemos contato com redes nacionais e           
internacionais e preparamos nossa primeira pesquisa quantitativa com os participantes. Na           
nossa avaliação, o saldo foi positivo e conseguimos criar uma base para as ações futuras               
que serão colocadas em prática a partir do segundo semestre. 
 
2. Agradecimento à Beneficência Portuguesa 
 
Redigimos uma carta de agradecimento para a Beneficência Portuguesa de São Paulo, que             
nos cedeu o espaço para realizar quatro encontros em uma de suas unidades. O              
documento foi enviado por e-mail para a equipe de assessoria de imprensa, que viabilizou o               
contato, e para o departamento de marketing e comunicação da BP. O texto pode ser lido                
na íntegra aqui. Seguimos agora as negociações para termos um novo local para os              
encontros durante o segundo semestre. Temos quatro possibilidades em mente.  

https://docs.google.com/document/d/1nfBCntvRNDERXjK8jW6sek0G37poDAn3_3B6exyPDfw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nfBCntvRNDERXjK8jW6sek0G37poDAn3_3B6exyPDfw/edit?usp=sharing


3. Apresentação da pesquisa com os membros da RBJCC 
 
O levantamento ficou no ar de 18 de junho a 04 de julho (18 dias) e contou com a                   
participação de 45 pessoas (15% da amostra total dos 293 membros de nosso grupo no               
Facebook). Todos os resultados podem ser acessados aqui. 
 
Alguns destaques: 
 

● O número de respondentes ficou aquém do desejado. Esperávamos uma          
participação maior do público. Talvez faltou uma melhor estratégia de divulgação. 

 
● 75% dos participantes estão em São Paulo. Os outros estados tinham apenas 1             

respondente. Um de nossos objetivos estratégicos para o segundo semestre é           
aumentar a presença de pessoas de outras regiões do país (afinal, somos uma rede              
que se diz brasileira). O Diego Henrique Freire deu a ótima ideia de entrarmos em               
contato com as assessorias de imprensa das universidades federais de cada estado            
para que esses profissionais possam indicar quais os jornalistas locais cobrem           
ciência e são referência ali na área. Além disso, vamos buscar os principais veículos              
de imprensa de cada capital e ver quem escreve sobre ciência nos veículos. A ideia               
é fazer uma força-tarefa mesmo. O Diego ficará responsável por fazer esse contato             
na região Nordeste. Eu (André) vou focar na região Norte. Moura ficará com a região               
Sul.  
 

● Outra ideia levantada pela Cilene Victor foi o de entrar em contato com entidades              
representativas, como o Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa,           
a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o Intercom, o Fórum dos             
Reitores para mostrar que existimos e atrair gente interessada a discutir a            
comunicação científica. O Moura ainda sugeriu nós estarmos presentes nas          
semanas de palestras dos cursos de jornalismo para falar com os estudantes. 

 
● 80% dos membros trabalham na área da saúde. Isso demonstra um certo vício, uma              

vez que os primeiros membros da rede estão nessa área. Outro desafio é atrair              
pessoas de outras editorias dentro da ciência. Talvez com a força-tarefa das regiões             
consigamos equilibrar melhor essa balança.  

 
● Recebemos a sugestão de transmitir as próximas reuniões ao vivo por Skype ou             

Facebook. Vamos tentar viabilizar isso (a depender do wi-fi de nossa próxima sede)             
para aumentar a participação de pessoas interessadas nos outros estados.  

 
4. Material institucional 
 
Com essas informações da pesquisa em mãos e os tópicos discutidos nas nossas cinco              
reuniões, vamos finalmente montar um estatuto e um conteúdo institucional (missão, visão e             
valores). Eu (André) ficarei responsável por redigir esse primeiro texto e fazer a leitura para               
sugestões e ajustes em nossa próxima reunião em agosto, com data a ser definida.  
 

https://docs.google.com/presentation/d/1gzMyxqPoYFBEmRiQPzyr0h51xihjutKf3d8hF9c71Dw/edit?usp=sharing


 
5. Próximos passos 
 
Apesar de estarmos ainda construindo quem somos num plano quase que teórico,            
precisamos começar a implementar ações mais concretas. Alguns desses trabalhos já estão            
acontecendo, como é o caso do manual de boas práticas para jornalistas e cientistas              
encabeçado pela Cris Pinho com a participação de vários membros da RBJCC. Para ter              
mais firmeza nesse caminho, vamos criar um conselho diretor provisório, que será            
composto pelas pessoas que mais comparecem às reuniões e participam dos debates            
online. Cada integrante desse grupo será responsável por uma área (direção geral, relações             
internacionais, integração nacional, parcerias, conteúdo e mídias digitais). Os nomes serão           
divulgados em breve. O objetivo é conseguir produzir um simpósio/congresso até o final do              
ano. Esse conselho deverá também, dentro de um ano a partir desta data, organizar e               
convocar uma eleição para um novo board que dará seguimento aos esforços iniciais. 
 
Links para as atas anteriores: 
 

● Quarta reunião 
● Terceira reunião 
● Segunda reunião 
● Primeira reunião 

https://docs.google.com/document/d/1V_c6KbEjUa5egb2xSkoR5s0IMyC_imew6u-TsunBzIc/edit
https://docs.google.com/document/d/1R3lRTv724gZoYO97GQNOJaeX27Zg7Uk_fDW7xKO1ams/edit
https://docs.google.com/document/d/1t_BqNU5Ot6Mx2HQgmmU2UV2bAkrpB5_tmznQ-VZoqnA/edit
https://docs.google.com/document/d/11D99iiKXCAKznnTE1ydMcfFKp0pr7wI5EhooSXdZmPs/edit

