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30 de maio de 2018
15h . horário de Brasília

Introdução
O Serrapilheira é uma instituição privada sem fins lucrativos, criada para valorizar
a ciência, aumentar sua visibilidade no Brasil e incentivar a formação científica
de jovens brasileiros. Hoje o instituto lança a primeira iniciativa de seu programa
de Divulgação Científica, o Camp Serrapilheira. Nossos objetivos são: mapear
iniciativas existentes, capacitar os participantes selecionados a trabalhar no
campo da divulgação científica no Brasil e identificar projetos a serem apoiados
com recursos do instituto.

O Camp Serrapilheira se divide em duas fases:
A primeira consiste num evento com workshops e apresentações para
divulgadores de ciência (sejam eles cientistas ou não), voltado a formas
inovadoras de comunicar questões da ciência e estratégias criativas para
divulgação científica.
A segunda é a seleção de projetos a serem apoiados, propostos por aqueles que
participaram do evento.

Descrição do programa
Data e local do evento: 4 a 7 de setembro de 2018, no Museu do Amanhã.
Serão quatro dias de atividades. No primeiro, as apresentações serão abertas
ao público; os demais, reservados aos participantes selecionados por meio desta
chamada, consistirão em workshops, apresentações, mesas-redondas e sessões de
trabalho prático.
A programação será composta por (i) workshops de divulgadores internacionais e
(ii) sessões apresentadas pelos participantes. Cada candidato deverá se inscrever
propondo até no máximo duas sessões, por meio do formulário que estará no site
de inscrição: www.serrapilheira.org
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Por que esse formato?
O formato do Camp se baseia na premissa de
que todos — não apenas os convidados para
falar no palco — têm pensamentos e experiências
relevantes para compartilhar. É um encontro cuja
programação é criada com conteúdos propostos
pelos participantes.

Os participantes serão selecionados por esta chamada pública e terão os
custos de transporte, hospedagem e alimentação cobertos pelo Serrapilheira.
Além disso, serão convidados, na 2ª fase, a enviar projetos que poderão ser
apoiados com recursos financeiros do instituto.

Prazo final para submissão de propostas de sessões:

30 de maio de 2018 / 15h . horário de Brasília
Requisitos
Os participantes selecionados devem:

•

Ser cientistas com atividades de divulgação, ou

•

Se não forem cientistas1, fazer parte de uma iniciativa estruturada cuja
missão seja difundir, compartilhar e fortalecer conhecimento científico (seja
uma organização, coletivo, instituição, veículo de mídia independente,
articulador de comunidade, entre outros);

Encorajamos a participação de iniciativas que proponham abordagens inovadoras de assuntos
pertinentes à ciência e que busquem formar pessoas capazes de analisar evidências e compreender
o método científico. São desejadas iniciativas que não se enquadrem no sentido clássico de
divulgação científica, que abordem a maneira como a ciência funciona, constrói suas explicações,
as verifica em sua validade e veracidade. Também são bem-vindas iniciativas artísticas e
multidisciplinares.
1
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Por que é necessário fazer parte
de uma iniciativa estruturada?
Queremos identificar iniciativas de divulgação
científica que já estejam em andamento, sejam
elas ligadas a uma organização formal (ONG,
universidade, empresa), sejam iniciativas informais
que possam comprovar sua atuação no campo.

•

Trabalhar com a divulgação do pensamento e do método científico e/ou
das áreas das ciências naturais2, matemática e ciência da computação.

•

Ter tido experiência em divulgação das ciências (campanhas, ciclos de
debate, treinamentos, workshops, produção de conteúdo sobre ciências em
geral ou nas áreas de atuação do Serrapilheira, entre outros);

•

Ser audacioso nas estratégias de abordagem de temas científicos;

•

Ter afinidade com os valores do Serrapilheira e prezar e promover a
diversidade de gênero e raça nas ciências.

•

Desejar manter diálogo com a Rede Serrapilheira, formada por divulgadores
e pesquisadores apoiados pelo instituto.

Este programa não se destina a pessoas que:
•

Não tenham experiência comprovada em divulgação científica;

•

Não possam provar que participam de uma iniciativa estruturada;

•

Dediquem-se exclusiva ou principalmente à divulgação de ciências sociais e
das humanidades (áreas em que o Serrapilheira não atua).

As ciências naturais dividem-se em dois ramos principais: ciências da vida (ou ciências biológicas) e
ciências físicas, as quais as quais abarcam áreas como a física, a química e as ciências da terra.
2
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Apoio
1ª fase: Participação no Camp
Selecionaremos até 50 participantes, que receberão:

•
•
•
•
•

Transporte de ida e volta até o Rio de Janeiro (aéreo ou terrestre)
Hospedagem em quarto individual
Almoço durante os dias do evento
Acesso a todas as atividades do programa
Possibilidade de apoio financeiro a projetos de divulgação científica

2ª fase: Apoio financeiro
Selecionaremos até 20 projetos de Divulgação Científica, que receberão
financiamento de até 100 mil reais para um ano de atividades.
Atenção: Os projetos deverão ser orçados apenas nesta 2ª fase.

Revisão
1ª fase: Os candidatos e suas propostas serão avaliados por um comitê
multidisciplinar composto de cientistas, jornalistas, curadores e divulgadores
científicos. A seleção final ficará a cargo da equipe executiva do Serrapilheira.
Os principais critérios para a seleção serão, além da proposta de sessão (no
máximo duas), a experiência e o histórico da organização e do proponente, em
particular a originalidade e a relevância de suas iniciativas.

2ª fase: Os projetos, que deverão ser enviados após o evento, serão
avaliadas por um comitê multidisciplinar composto de cientistas, jornalistas
e divulgadores científicos. A seleção final ficará a cargo da equipe executiva
do Serrapilheira, que também levará em conta trabalhos prévios e
recomendações.
Observação: O processo de seleção de projetos para a 2ª fase, bem como as
instruções sobre como submetê-los, serão explicados aos participantes durante
o evento.
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cronograma
Fase 1
abril 2018

Chamada Pública

maio 2018

Prazo final para envio de propostas

junho 2018

Revisão das propostas

julho 2018

Anúncio dos participantes

agosto 2018

Anúncio da programação final

setembro 2018

Camp

Fase 2
outubro 2018

Chamada Privada para apoio de projetos
dos participantes do Camp

novembro 2018

Avaliação dos projetos

dezembro 2018

Divulgação dos resultados da seleção

1ª Trimestre 2019

Estimativa do primeiro aporte de recursos
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Como se inscrever
O link para o formulário de inscrição será publicado
no dia 1 de maio no site do instituto: www.serrapilheira.org

Prazo final para submissão de propostas de sessões:

30 de maio de 2018 / 15h . horário de Brasília
Atenção! Esta submissão refere-se apenas à 1ª fase,
ou seja, à participação no evento.
Os procedimentos para submissão de projetos para a 2ª fase serão explicados
aos participantes durante o Camp.
Caso tenha alguma dúvida, escreva para:
divulgacaocientifica@serrapilheira.org

Informações que serão pedidas no formulário:
Dados pessoais:
Nome, Data de nascimento, Cidade, Estado, Email, Telefone, Raça/etnia, Gênero

Dados da organização:
Nome, tipo de organização (Ex.: ONG, empresa, rede não formalizada, projeto não
formalizado, outros), desde quando exite, website e redes socias.

O que é e o que faz a organização? (Missão e estratégia)
Exemplo: Somos uma organização sem fins lucrativos que busca soluções
práticas para democratizar o conhecimento e a produção científica. Fazemos
isso por meio de pesquisa, produção de materiais didáticos, campanhas públicas,
treinamentos, workshops, eventos e exposições artísticas. Com estas atividades,
queremos fortalecer o conhecimento científico e incentivar jovens e adultos a
aplicar este conhecimento em suas reflexões, decisões e vida cotidiana. Nossas
frentes de atuação são: educação fora da sala de aula, capacitação de cientistas
para divulgar seu trabalho a um público não especializado, incentivo à maior
participação de mulheres nas ciências exatas. (links para site e mídias sociais da
organização, se houver).
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Principais projetos
Descreva seus principais projetos em no máximo três parágrafos ou, de
preferência, liste-os com seus respectivos links.

Proponha uma sessão para o Camp Serrapilheira
Exemplo de proposta de sessão:
1. Título
Exemplo: “Em Clima de Aquecimento Global” – Polarização política e notícias
sobre meio ambiente

2. Premissa e descrição
Descreva a premissa de sua sessão e a metodologia proposta.
Exemplo de Premissa: Desde que informações infundadas negando o
aquecimento passaram a integrar o circuito de notícias falsas em redes sociais,
presenciamos reações bastante diferentes, como o apoio, com viés político,
de negacionistas, ou a reação frontal de ecologistas e ativistas da causa
ambiental. Nesta sessão, vamos discutir o que seria um debate cientificamente
fundamentado sobre o tema, baseado em dados e informações de fontes
legítimas, e não pautado por uma posição política.
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Exemplo de Descrição: Nesta sessão, vamos confrontar notícias sobre fatos
climáticos e introduzir um debate mais amplo sobre o que seria uma discussão
politicamente embasada.
O Guia “Em Clima de Aquecimento Global”, projeto que dá origem à sessão, foi
criado com o objetivo de destacar como notícias de fontes duvidosas têm sido
usadas em debates sobre mudanças climáticas com viés político ‘negacionista’.
O guia usa estratégias de checagem de informações e mapeamento de
argumentos para contextualizar o debate sobre o aquecimento global em
tempos de polarização política.
Os principais tópicos do workshop serão:
a. em que consiste um debate cientificamente informado;
b. algoritmos, polarização política e notícias falsas: identificação da fonte
de uma notícia e ferramentas para contextualizá-la no contexto político;
c. checagem de dados: como identificar notícias falsas;
d. como avaliar se uma discussão é cientificamente informada.
A sessão será composta de: introdução (15 minutos), estudo de caso (15 minutos),
atividade prática (15 minutos), conclusão (15 minutos).
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3. Qual o número ideal de participantes para esta sessão?
4. Formato
Fala (30 minutos ou 1 hora)
Apresentação preparada sobre um tópico, em forma de fala
individual ou entrevista – uma ou duas pessoas
Debate (1 hora)
Discussão sobre um tema específico, em forma de mesa redonda
ou debate aberto.
Workshop (1 ou 2 horas)
Sessão prática para compartilhar conhecimento sobre um tema
específico – um ou dois facilitadores.
Outros (descreva)

5. Duração (opções conforme a escolha do formato da sessão)
6. Indique três pessoas que possam recomendar seu trabalho
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Ressalva legal
O Instituto Serrapilheira se reserva o direito de cancelar, suspender,
modificar ou postergar, a qualquer momento e sem motivo
declarado, o processo de seleção a que se refere esta Chamada
Pública, mediante simples aviso publicado nos mesmos meios de
divulgação desta Chamada.
Nenhum pagamento ou ressarcimento será devido, a qualquer
título, a qualquer pessoa, incluindo mas não se limitando a
potenciais candidatos, candidatos que já tenham submetido
projetos, e instituições às quais tais candidatos ou potenciais
candidatos sejam vinculados.
Ao decidir preparar e submeter projetos ao processo de seleção
objeto desta Chamada, os candidatos o fazem por sua conta
e risco, arcando integralmente com os respectivos custos, e
reconhecem que cabe ao Serrapilheira arbitrar o processo de
seleção dos projetos, observados os procedimentos descritos
nesta Chamada, de forma que não caberá nenhum tipo de
reclamação, pedido de revisão, ressarcimento de custos, despesas
ou indenização na hipótese de não seleção de projetos submetidos,
em qualquer fase ou etapa dos processos descritos nesta Chamada.

Caso tenha alguma dúvida, escreva para:
divulgacaocientifica@serrapilheira.org
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