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DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

 A  divulgação  científica  compreende  a  utilização  de  recursos,  técnicas, 

processos   e   produtos   (veículos   ou   canais)   para   a   veiculação   de 

informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações ao público 

leigo. 

 A comunicação científica, por sua vez, diz respeito à transferência de 

informações  científicas, tecnológicas  ou  associadas  a  inovações  e  que se 

destinam  aos  especialistas  em  determinadas  áreas  do  conhecimento. 

(BUENO, 2010, p. 2).

 As  principais  diferenças  entre comunicação e divulgação científica estão 

associadas:

 Público-alvo,

 Nível  do  discurso,

 Natureza  dos canais,

 Intenções.
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DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

Comunicação pública por institutos de pesquisa comparada entre países e 

ciências: capacitação para engajamento ou competição por visibilidade?

BOTTALLO, A. Instituições brasileiras são as que mais fazem divulgação da ciência em todo 

mundo. Folha de São Paulo, 25 out. 2020. Disponível em: 
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mais-fazem-divulgacao-da-ciencia-em-todo-o-mundo.shtml?origin=folha Acesso 30 nov. 2020
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DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

Evangelista, R. Divulgação científica entrou em rota de colisão com neofascismo, tropa de 

choque do neoliberalismo. 13 maio 2020. Acesso em: https://www.comciencia.br/divulgacao-

cientifica-entrou-em-rota-de-colisao-com-neofascismo-tropa-de-choque-do-neoliberalismo/

Acesso em 30 nov. 2020.

“Jornalistas de ciência e comunicadores 

científicos passaram a ser alvo do mesmo tipo 

de perseguição que profissionais da 

informação política já vêm sofrendo há algum 

tempo. Esses dois fenômenos são correlatos. 

Alguns divulgadores estão assumindo um 

protagonismo necessário em defesa da 

precaução, do cuidado e da vida, acima das 

demandas de um sistema produtivo que se 

recusa a parar – a despeito das mortes que 

produz.”

Prof. Dr. Rafael Evangelista (UNICAMP)
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MINHA ATUAÇÃO NA REDE 

(DIFUSÃO CIENTÍFICA)

 InfoBCI (2009-2012)

https://infobci.wordpress.com

 Nós-UNIR (2015-2016)

http://www.biblioteconomia.unir.br/nos-unir

 Informe-CI (2019-presente)

http://www.biblioteconomia.unir.br/informeci
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InfoBCI (2009-2012)

https://infobci.wordpress.com/

1. ENCONTRO REGIONAL DOS ESTUDANTES DE BIBLIOTECONOMIA, 

DOCUMENTAÇÃO, CIÊNCIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA REGIÃO SUL 

(2009), 

2. CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E 

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (2009), 

3. SEMINÁRIO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (2009),

4. SEMINÁRIO CIENTÍFICO DE ARQUIVOLOGIA E BIBLIOTECONOMIA (2011)

5. Simbiosis (2011)

https://infobci.wordpress.com/


Nós-UNIR (2015-2016)

http://www.biblioteconomia.unir.br/

nos-unir 

1. CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, 

DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

(2017), 

2. Revista Brasileira de Biblioteconomia e 

Documentação (2017)

https://infobci.wordpress.com/


Informe-CI (2019 - presente)
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 Início / Motivação

 Curadoria de Conteúdo

 Arquitetura Multiplataformas

 Produtos

 Problemas



PROJETO INFORME-CI

CURADORIA DE CONTEÚDO

 Curar conteúdo é o processo de seleção e 

compilação de informação relevante para um 

determinado tópico e público, com a intenção de 

acrescentar valor e disseminá-lo. Muitas vezes, 

este processo envolve a necessidade prévia de 

pesquisa de informação, bem como a necessidade 

de desenhar processos de monitoramento para as 

principais fontes de informação. (CODINA; 

GUALLAR; LOPEZOSA, 2020, p. 7, tradução nossa)

Javier Guallar

Profesor de Documentación y Comunicación,

Editor, Documentalista y Content Curator

Universitat de Barcelona

@jguallar

http://www.loscontentcurators.com/
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PROJETO INFORME-CI

ARQUITETURA MULTIPLATAFORMA

Really Simple 

Syndication

Feedly

(433 fontes)
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ARQUITETURA MULTIPLATAFORMA



PROJETO INFORME-CI

PRODUTOS

 Instagram ( 2950 seguidores)

 Facebook ( 1206 seguidores)

 Canal Telegram ( 61 inscritos)

 NewsLetters Diária ( 67 assinantes)



PROJETO INFORME-CI

“PROBLEMAS”

 Atuar nas rede exige interação

 Disputa com os algoritmos e tráfego pago

 Sense Making (Caracterização) dos conteúdos

 “Fragilidade” da Arquitetura Multiplataforma

 Equipe



NOVOS PROJETOS

 PROJETOS ACADÊMICOS

 PROJETOS PARA BIBLIOTECAS, ARQUIVOS E MUSEUS

Curadoria de Conteúdo -> NewsLetters e redes sociais

Produção de conteúdo - Divulgação Científica

 Encontros personalizados via Meet/Messenger

 Lives
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