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EMENTA  

A história do desenvolvimento da comunicação científica influenciada pelas demandas  e  
pelos  contextos  socioeconômicos.  As  descobertas  científicas  e  suas  implicações  
políticas e econômicas e os impactos na comunicação. As mudanças nos equipamentos  e  
na  linguagem  acadêmica  transformando  as  visões  do ser  humano  e  as  percepções  
sobre o corpo, a saúde e o mundo. A comunicação pública com ascensão no  final do  século 
XIX, as influências das duas grandes guerras mundiais e a crescente necessidade  de 
justificar os investimentos com ciência e tecnologia para a sociedade. A história da  
divulgação científica no Brasil e no mundo para que possamos compreender melhor o  
atual  momento  de  reestruturação  nas  relações  entre a  produção  do  conhecimento  e  o 
consumo  das informações, sobretudo, com as enormes mudanças que a internet, as redes 
sociais e, mais recentemente, a pandemia da Covid-19 impuseram no modo de fazer e 
comunicar a ciência.  

Programa  
As  aulas pressupõem o debate sobre a leitura de textos previamente selecionados,  
combinando ao formato expositivo. Convidados especiais, filmes, documentários, podcasts, 
documentos históricos, assim como os textos das referências serão explorados dentro e 
fora do período das aulas. Os alunos deverão ainda realizar atividades e trabalho final de 
divulgação científica em diálogo com seu TCC, apresentá-lo em sala e publicá-lo em mídia 
da preferência do aluno. 
 
Avaliação  
Estudantes serão avaliados pela participação em sala de aula, conclusão de atividades  
propostas e pelo trabalho final de acordo com a seguinte  proporção: 
●  Participação em aula: 20%  
●  Atividades propostas: 40%  
●  Trabalho final individual: 40%  



Atividades 

●  2 resumos/resenha de materiais de divulgação científica que dialoguem com os 
temas das aulas (podcasts, vídeos, filmes, páginas em redes sociais, livros etc) com 
enfoque sobretudo em temas e personalidades invisíveis. Tamanho: 200-250 
palavras, incluindo informações técnicas, acesso e resenha. Foto/Vídeo + ficha 
técnica + descrição 

●  Debate sobre artigos e materiais indicados para as aulas; 
●  Outros a sugerir. 

Trabalho final:  

Individual ou em dupla; Preparar material de jornalismo científico sobre tema da 
disciplina que dialogue, preferencialmente, com o Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC); Tamanho – 10 mil caracteres c/espaço ou 2 mil palavras; Usar  imagens, 
vídeos, gifs, gráficos, links ou outros elementos; O material, idealmente, deve ser 
publicado depois de passar pela avaliação (em blogs, revista ComCiência, site da 
Unicamp, podcasts ou outros veículos). 

Gênero jornalístico: Reportagens, entrevistas, biografias de cientistas invisíveis, 
resenhas, análise sobre um ou mais veículos (periódicos científicos ou revista de 
popularização da ciência), matéria sobre técnicas, estratégias, autoria, histórico de 
cobertura da mídia sobre determinado tema etc.  

 
Cronograma (acompanhe calendário da DAC/Unicamp) 

 

1ª  metade  

14 março: Aula inicial apresentação geral  

2ª metade  

9 maio: História da Internação 
compulsória de  hansenianos em SP – 
Convidado: Guilherme  Gorgulho 

21 de março: História da 
Comunicação da Ciência Século 17-18 

16 maio: História da  Aids e sua divulgação 
pela TV 

28 março: História da Comunicação 
da Ciência Século 19 

23 maio: Mudanças na Comunicação da 
Ciência Século 21  

4 abril: História da Comunicação da 
Ciência Século 19 

30 maio:  As redes sociais e os desafios da   

comunicação da ciência 

11 abril: História da Comunicação 
da Ciência Século 20 

6 junho: A história como produto de 
divulgação  científica (Bruno Leal – 
UnB) Café História 

18 abril: História da Comunicação 
da Ciência Século 20 

13 junho: Acesso aberto e as novas formar 
de comunicar a ciência  

25 abril: Divulgação científica no século 20  20 junho: Entrega dos trabalhos finais 
para ajustes.  Apresentações 

2 maio: Modelos de comunicação 
científica  (Avaliação do curso) 

27 junho. Encerramento 

https://www.dac.unicamp.br/portal/calendario/2022/pos-graduacao


Filmes/documentários 
 

 How The Printing Press Revolutionized The World. The machine that made us. 
Timeline. BBC. Stephen Fry. 58 min. 2018.  

 BBC Science & Islam (Full) by Jim Al Khalili. Jim Al-Khalili . 2h56 min. 2017. 
 Mais dicas de vídeos sobre comunicação científica podem ser acessados: 

https://divulgacaocientificaunicamp.wordpress.com/2019/11/25/historia_com
ciencia_videos/  

 
Podcasts 

 Bia Guimarães e Sarah Azoubel. Vestígios. Podcast 37 Graus. Uma doença. E três 
pessoas que cruzaram com ela ao longo de suas vidas. 2018.  

 #77 Temático: CNPq: da criação à crise. Podcast Oxigênio. 2019.  
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