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PROGRAMA 

OBJETIVOS:  

Expor os fundamentos da divulgação científica para diferentes tipos de publico alvo. Nesta 
disciplina, será exposto a importância de conhecer seu público-alvo para divulgar mais 
eficientemente, além de entendermos mais sobre o processo de comunicar ciência. O foco 
da disciplina é a divulgação escrita, portanto, a maior parte dos exercícios e discussões 
serão sobre como divulgar ciência neste formato. Contudo, haverá um módulo sobre 



roteirização e infográficos, métodos tambem usados na producao de videos de divulgacao 
cientifica. A disciplina possui um viés prático forte e demanda disponibilidade dos alunos em 
atividades extra classe. 
 
OBJETIVOS (em inglês):  

Expose the principles of communicating science to a broader audience. In this course, I will 
demonstrate the importance of knowing your target audience to communicate more 
effectively, further increasing the knowledge on the processes of communicating science. 
This course focuses on communicating through writing, hence, most of the exercises and 
discussions will be about writing. However, there are a few modules on scripting science and 
infographic. This course also focuses on practical exercises, which demand extra-class 
activities. 

 

 

JUSTIFICATIVA: Apesar da sua importancia ter sido sempre discutida e debatida, divulgar 
ciência tornou-se um dos assuntos mais comentados na academia durante a crise de saúde 
e da ciencia, criada pela pandemia do COVID 19. Porém, para divulgar com eficiência 
necessitamos de treinamento. Esta disciplina, portanto, oferece o treinamento para iniciar a 
jornada de divulgar ciência. Nesta disciplina, abordaremos tópicos como: (i) como divulgar?; 
(ii) para quem divulgar?; (iii) como fazer isso de forma eficiente?. Para gerar esse 
entendimento, além de aulas teóricas, teremos aulas práticas e palestras com especialistas 
em diferentes áreas da divulgação científica.  
 
JUSTIFICATIVA (em inglês): 

Even though its’ importance has always been debated, communicating science became one 
of the most commented subjects in academia during the health and science crises crated 
during the COVID-19 pandemic. However, to communicate effectively with any audience, we 
need training. This course offers the initial training required to start communicating more 
broadly. In it, we will see topics like: (i) how to communicate?; (ii) communicate with who?; (iii) 
how to do it effectively?. To generate understanding, we will merge lectures to practical 
lessons, and we will have lectures with invited experts from different areas of science 
communication. 

 

 

CONTEÚDO (EMENTA): 

1. Por que divulgar? 

2. A importância do público-alvo: mídia e conteúdo; 

3. A importância de contar histórias (e como fazê-las); 

4. Jornalismo científico (Palestra com Dr. Carlos Fioravanti da Revista FAPESP); 

5. Percalços comuns ao por a mão na massa; 

6. Roteirizando a ciência; 

7. Divulgando com desenhos e cores (Ministrado pela Vanessa Sontag da Illuscientia). 

 
 



CONTEÚDO (EMENTA) (em inglês): 

1. Why communicate more broadly? 

2. The importance of the target audience: media and content; 

3. The importance of storytelling (and how to do it); 

4. Science journalism (Lecture by Dr. Carlos Fioravanti of Revista FAPESP); 

5. Common pitfalls when starting out; 

6. Scripting science; 

7. Communicating with draws and colors (Lecture by Vanessa Sontag of Illuscientia). 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
 
Os alunos serão avaliados com base nos seguintes critérios: 1) desempenho em discussões 
sobre o conteúdo do curso e 2) desempenho nos exercícios. Ambos os critérios contribuem 
igualmente para o conceito final. 
 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (em inglês): 
 
Students will be evaluated based on the following criteria: 1) performance on the discussions 
about the course’s content, and 2) performance on exercises and activities. Both criteria 
contribute equally to the final grade. 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

Não há nenhum pré-requisito para se matricular. 
 
OBSERVAÇÕES (em inglês): 

There are no prerequisites for enrollment. 


