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Regulamentação da Rede de Blogs de Divulgação Científica da
Universidade Estadual de Campinas

1. Introdução

A iniciativa de criação da Primeira Rede de Blogs de Ciência da
Universidade Estadual de Campinas teve início em novembro de 2015, por
meio de um projeto concebido na Coordenação de Projetos do Espaço de
Apoio

ao

Ensino

e

Aprendizagem

(EA)²

.

Este projeto teve como objetivo a criação de uma plataforma ou
ferramenta

que

possibilitasse

agregar

blogs

diversos

de

autoria

de

pesquisadores e docentes da Unicamp a partir da experiência de outras redes
como o ScienceBlogs, ResearchBlogging, ScienceBlogging, ScienceSeeker,
entre outras.
O ScienceBlogs é a maior rede de blogs de Ciências do mundo.
Lançado em janeiro de 2006, a rede entra em 2013 com mais de 129 blogs em
inglês e duas redes irmãs: o ScienceBlogs, da Alemanha com 25 blogs, e
o ScienceBlogs do Brasil este criado em 2008, com mais de 40 blogs. O
objetivo do ScienceBlogs é criar um espaço onde seja possível discutir Ciência
de forma compartilhada e ampliada.
O uso de um blog exige uma formação específica quanto a sua escrita,
sua redação e neste sentido buscando uma implementação cuidadosa a este
aspecto, o EA2 fez uma parceria com o Laboratório de Estudos Avançados em
Jornalismo – Labjor e o Laboratório de Novas Tecnologias Aplicadas na
Educação – LANTEC, no sentido de agregar know-how em Divulgação
Científica e Tecnologias de Informação e Comunicação.
Assim o Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem – EA2, órgão
ligado a Pró Reitoria de Graduação, em parceria com o LABJOR e o
Lantec/FE, tem como objetivo desenvolver a primeira comunidade de blogs
científicos de nossa Universidade, entendendo que a mesma se caracterizará
como mais um espaço de qualificação do ensino, da pesquisa e da extensão.
Nosso país necessita urgentemente avançar na divulgação científica,
potencializando-a na perspectiva continental de nosso país.
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2. Política de Participação

Os conteúdos dos blogs de divulgação científica da Unicamp serão de
responsabilidade total de seus autores.
Os referidos conteúdos poderão conter a opinião dos autores sempre
ancorada em dados da ciência, à luz da ética e preceitos definidos na
Constituição Brasileira em seu Preâmbulo, Princípios Fundamentais e Direitos
e Garantias Fundamentais.
Poderão participar da Rede de Blogs de Divulgação Científica da
Unicamp exclusivamente docentes e pesquisadores (incluindo doutorandos e
pós-doutorandos).
A participação na Rede de Divulgação Científica da Universidade
Estadual

de

Campinas

só

será

permitida

após

a

participação

do

docente/pesquisador no Curso de Blogs de Divulgação Científica da Unicamp
desenvolvido pelo EA2 em parceria com o LABJOR e LANTEC onde os
mesmos serão habilitados para tal.
O não cumprimento dos preceitos éticos previstos na Constituição
Brasileira, bem como a não participação integral no Curso citado acima,
inviabilizará

o

ingresso

ou

suscitará

a

exclusão

imediata

do

docente/pesquisador da Rede de Blogs de Divulgação Científica da
Universidade Estadual de Campinas.
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