
 

 

19a Reunião da Rede Brasileira de Jornalistas e 

 Comunicadores de Ciência 

07 de outubro de 2019 - 19h 

DASA - SP 

 

Ata 

1. Apresentação do site – apresentação do site pelo Henrique. Ele ficou de 

passar os valores totais anuais para domínio e manutenção da plataforma. 

US$ 8 / mês atende o que precisamos no momento, até os próximos dois 

anos. Agora falta a Raissa Camarão entregar o banner e o irmão do André 

fará o novo logo para o header. 

2. Kialo – entrar para ver, uma rede social para discussões de forma mais séria. 

A ideia é encampar em Português. O papel da Rede seria ajudar na tradução 

do produto pronto e a fomentar e mediar, engajar o público. Um ou dois 

tópicos para mediar por dia, 1 hora por semana ou duas. Ter voluntários. 

Lição de casa: todos entrar no Kialo e ver como funciona, quais temas 

surgem e o tempo de resposta. 

3. Sugestão de uso do Buffer para centralizar os posts de todas as redes 

sociais. O acesso está na pasta e precisa ser testado. 

4. Parceria com app editor de áudio para pacote de benefício do membro. 

5. Apresentação de novos participantes. 

6. Status da formalização/abertura da conta bancária – Receita Federal pediu 

várias alterações no estatuto. Foi entregue novamente. A previsão de entrega 

do CNPJ é até o final da semana. E aí será aberta a conta no Banco Inter. 

7. Grupo de Trabalho de Redes Sociais – A volta da Juliane! Foi criado um GT 

com 7 pessoas para se dividir em duplas para cada rede. Conversar 

semanalmente para levantar pautas e subir posts. Tem uma planilha no Docs 

e vão testar a ferramenta do Buffer. redecomciencia@gmail.com é o e-mail 

para enviar sugestões para as redes. Fazer post nas redes avisando que as 

pessoas pode mandar sugestões. 

8. Organização e planejamento do evento de lançamento de 29 de novembro – 

Vamos ter um evento oficial da RedeComCiência, como teaser do nosso 1º 

Encontro. Takata vai convidar o Luciano do Dragões de Garagem para ver 

quem pode vir. Lançar no dia uma Vakinha virtual. Entrar no mailchimp para 

disparo de alerta por e-mail. Abertura inscrições 01 de novembro via Sympla. 

Pedir para Raissa dois cards para redes sociais. Pedir para os participantes 

gravarem um vídeo chamando para distribuir via whatsapp. Mandar e-mail 

para nosso mailing do Drive. Cobrar R$ 10. Projetar nossa logo na tela e nas 

TVs. Pensar em nomes: “Papo em Rede”. Gravar pra disponibilizar depois e 

durante fazer lives e stories. Fazer aviso de pauta e mandar. Esquecer os 

Dragões e dar preferência para o Gabriel Alves para a mesa. Divulgar nos 

relógios da USP e pedir para a Agência USP e Rádio USP. Mandar para 

Agência Fapesp. Pedir para Observatório da imprensa. 
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Dois anos da RedeComCiência 

"Falem mal ou falem bem, mas falem de mim?! Como a ciência pauta a 

sociedade no jornalismo e nas mídias sociais" 

 

9h30 – Apresentação do IPEN - o que fazem e a importância da ciência para o 
país 
 
9h45 – Dois anos de RedeComCiência: o que fizemos até agora e o que ainda 
vamos fazer"! 
André Biernath – presidente da RedeComCiência 
 
10h15 - Mesa redonda (1 hora) - Divulgando a ciência em tempos de meios 
digitais - participação de Iberê Thenório (Manual do Mundo) e Ana Bonassa 
(Nunca Vi 1 Cientista) e mediação de Ana Paula Artaxo (IPEN) 
 
11h15 - Conferência - Como falar de ciência para o grande público? - Álvaro 
Pereira Junior (Fantástico, Rede Globo) 

 

9. Próximos passos do 1º Encontro da RedeComCiência – cnpj decisor de dar 

início nos patrocínios. Programação encaminhada. 

10. Observatório da imprensa: outubro Moura com a tese; dezembro sobre o 

evento no IPEN com André e Novembro sobre meio ambiente e Greta com 

Meghie. 

11. Manual – Cris Pinho atualizou planilha com nomes. Data journalism 

handbook como exemplo. Ter vídeos menos caseiros com cada autor para 

divulgar nas mídias sociais. 

12. Experiência no Congresso de Imuno onde o Moura fez duas aulas sobre 

divulgação científica. Ele sentiu que os cientistas estão vendo a necessidade 

de divulgar a sua ciência como forma de sobrevivência. 


