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Resumo 

Enquanto investigadores escrevemos artigos e relatórios científicos para serem lidos por 

especialistas na nossa área. Escrevemos com precisão e cuidado. Escrever para não especialistas 

também envolve precisão e cuidado, mas os desafios que coloca são diferentes. 

Neste workshop introdutório vamos discutir como escrever sobre ciência para leitores que não 

são especialistas na nossa área. Vamos dissecar a estrutura e as características das notícias de 

ciência, discutir o que é uma boa notícia de ciência e quais são os desafios que se põem para 

escrever um texto claro, apelativo, mas sem perder precisão. Durante o workshop os 

participantes poderão escrever uma notícia para ser discutida em conjunto.  

Falaremos sobretudo de notícias de ciência, mas algumas das técnicas discutidas podem também 

aplicar-se a entradas de blog e a comunicados de imprensa. 

 

Breve biografia da formadora: 

Sou bióloga e fui investigadora em biologia evolutiva. Licenciei-me em Biologia na Universidade 

de Lisboa. Desenvolvi a investigação para o mestrado e doutoramento nos EUA, na Universidade 

de Rochester e na Universidade de Harvard. Obtive o doutoramento em Biologia na Universidade 

de Lisboa e fui investigadora pós-doc no cE3c. Adorava o trabalho de investigação, mas a certa 

altura senti que queria mais do que estudar apenas o meu tópico de investigação, queria 

comunicar ciência para “fora de portas”. Decidi então envolver-me, em paralelo com a 

investigação, em projetos de educação e comunicação sobre evolução. Fiz o mestrado em 

Comunicação de Ciência pela Universidade Nova de Lisboa, durante o qual me apercebi que 

escrever sobre ciência é tão fascinante como fazer investigação científica. A minha tese de 

mestrado foi sobre o sensacionalismo nas notícias de ciências. Escrevi sobre ciência e ambiente 

para o jornal local O Corvo e estagiei na secção de ciência do jornal Público. Sou docente 

convidada no Instituto Politécnico de Setúbal. Escrevo sobre ciência como freelancer e sou fact-

checker de notícias para o portal Medical News Today. 

 


