
 

 

23a Reunião da Rede Brasileira de Jornalistas e  

Comunicadores de Ciência 

03 de fevereiro de 2020 - 19h30 

AC Camargo Cancer Center - SP 

 

Ata 

 

 

1. Segundo papo em rede na FMU 

2. montar programação com 2 ou 3 mesas; participação da Sanofi; cases: crise do 

HPV/MSD e Entrevista do Podcast do Estadão da lider antivax; jornalistas que já 

escreveram sobre vacinação; ter também cientistas que falem sobre como divulgar a 

vacinação e sobre como são preparados para rebater grupos antivax. 

3. Mirtes vai propor um esqueleto do evento. 

4. Mandar a sugestão de um nome com justificativa para eu colecionar e fazer call dia 

11 para construir. 

5. Fechar 26/março no campus do Metro Ana Rosa; 

6. Fechar patrocínio e contratar comunicação para termos um video pós-evento 

7. Programação do Encontro e envio dos convites para palestrantes – definição dos 

nomes dos responsáveis por cada mesa/atividade 

8. 21 e 22 de maio no IPEN – Ter um título. 

9. Graciele levantou que a comunicação do evento deve começar já, independente de 

fechar a programação. Programação foi resumida.Todos devem olhar e fazer 

apontamentos para Graciele. 

10. A planilha está à disposição no Google Drive – pedir pra Mirtes incluir acesso – 

Meghie vai retomar o grupo de Skype. 

11. Planilha de convidados está pronta  (feita pelo Lucas e Luiza Vidal). 

12. Premiação no encerramento ou na abertura: se for na abertura, Julio Abramczyk não 

traria uma palestra inovadora, por isso é melhor no encerramento. 

13. Mesa do Ipen – Ana Paula vai montar uma programação de 4 horas e vai mandar pra 

gente. 

14. Intervenção de divulgação científica por meio da arte – Nave 

15. Identidade visual retomar com Raissa 

16. Colocar banner no site já divulgando o evento e pedindo patrocínio. 

17. Plano de comunicação e participação da turma da USP na reunião de março 

18. 4 grupos da ECA fizeram projetos de comunicação para nós e em março eles virão 

apresentar para dar início ao nosso plano. 

19. 2 trabalhos tiveram nota 10 

20. Atualizações site e redes sociais 

21. Próximas colunas observatório da imprensa 

22. coronavírus – Roxana fecha amanhã 



 

 

23. Thiago Medalia – jornalismo de meio ambiente – bolsa MIT – vai entregar na 3a 

semana de fevereiro. 

24. Integração nacional 

25. fazer evento no Rio para estudantes de jornalismo e jornalistas na Associação 

brasileira de imprensa, ainda sem data, em princípio em março, presencial. 

Jornalistas de lá. Cesar Baima ou Bernando, Stephens Rehen, Luiza Massarani. Se 

tiver como pagar passagem, mandar alguém da rede, além do Ricardo Machado. 

26. organizando treinamentos para cientistas, nas universidades; formatar um produto 

para pegar patrocínio. Meghie vai fazer um plano com quantos eventos poderiam 

fazer. 

27. Elaborar relatórios dos eventos que fizemos em 2019 com um fechamento geral. 

Com foto. 

28. Apresentação de novos participantes  (só os que nunca participaram antes) 

29. Diogo Oliveira – professor da Univ. Federal de Campina Grande, visitante na Univ. De 

Cornell, participando do maior congresso de comunicação cientifica, focando em 

comunicação científica com a participação de ongs focadas em meio ambiente e 

conflitos socio-ambientais. 

30. Livio Oricchio – jornalista que cobre esportes, está abrindo seu próprio canal e tem 

interesse em física e astrofísica. 

31. Eduardo Finger – médico clínico, doutorado em urologia, professor da Santa Casa e 

foi diretor do Salomão & Zoppi. Tem um laborátorio parceiro do Osvaldo Cruz. 

32. Larissa Lopes, repórter da Galileu, formada pela USP 

33. Hugo Politi, jornalista, coordenador  de comunicação do AC Camargo, com anos de 

hospital. 

34. André e Moura fizeram um eventos a convite da Clara Marques, da comunicação do 

Hospital Haroldo Joaçaba, de Fortaleza – Instituto do Câncer do Ceará, sobre 

comunicação de ciência. 75 jornalistas presentes, inclusive de outras cidades. 

Manhã: André e Ilma Mendes, editora do jornal  O Povo, fizeram um exercício sobre 

como encontrar pautas de saúde. Moura e Melchíades Jr. do Diário do 

Nordeste/Sistema Verdes Mares (mais premiado do Nordeste), fizeram a tarde sobre 

como diferenciar o “joio do trigo”. Fizeram também um workshop com os médicos 

sobre inovação e como destacar o que é pauta. 

35. O Melchíades Jr., produziu uma reportagem acompanhada por 7 anos, chamada 

“viúvas do veneno”. 


