


Estrutura Geral do Curso

Bloco 1: Introdução sobre a importância de revistas científicas divulgarem a ciência
● Bloco 2: A Agência Bori, critérios de noticiabilidade e impactos para a mídia e 
revistas científicas
● Bloco 3: Dicas de estratégias que não podem faltar na divulgação em redes sociais

Intervalo de 5 minutos

● Bloco 4: Atividade dos títulos 
● Bloco 5: Atividade de meios para divulgar 
● Bloco 6: Dúvidas, questões e comentários
● Encerramento



Bloco 1
Introdução sobre a 

importância de revistas 
científicas divulgarem a 

ciência



Revistas científicas na mídia



Preprints sobre Covid-19

Cresce acesso MedRxiv 6 milhões em 
agosto de 2020 vs. 30 mil agosto de 2019

Artigos Covid-19 = 4% produção mundial!

Fraser et al., 2021



Cresce o acesso aberto

68% dos papers sobre COVID-19 são em 
acesso aberto (11.686 artigos Dimensions)

Recebem mais Atenção Social nas redes 
sociais (altmetria) 152.2 AA média (117) vs. 
45.4 artigos restrito

Torres-Salinas, Robinson-Garcia, 
Castillo-Valdivieso, 2020 Hook, 2021



12 anos de altmetria
✔Métricas complementares

✔Atenção social ao artigo

✔Valoriza divulgação científica

✔Possibilita ver tipo de citação

✔Atenção social difere da acadêmica



Top 1 – SciELO em altmetria 2021-2022

TOP 100 2020



Acesso aberto vs. Atenção social 
em redes sociais (altmetria)

Torres-Salinas, Robinson García & Castillo Valdivieso, 2020 - Preprint 



Divulgação científica: papel das revistas científicas

1.8M

512K

97K

310K

538K

4.5 M

Marketing 
científico

Visibilidade

Atualizar 
profissionais

Citações

Prestígio Atrair recursos

Atrair autores

Dialogar com a 
sociedade

Influenciar 
políticas públicas

Atrair pareceristas

879K

2.2M

132K

709K

454 K

2.6 M

*JN = JAMA



10K

5.8K

18K

29K



Redes sociais



Bloco 2
A Agência Bori, critérios de noticiabilidade

e impactos para a mídia e revistas 
científicas



Uma vitrine da ciência brasileira

Imprensa 

(jornalistas)

Produção científica 

(cientistas/revistas 

científicas)





Nossos números

● Cerca de 160 revistas científicas parceiras da ABEC e SciELO;

● Mais de 2.300 jornalistas cadastrados.

● Repercussão média de 40 menções na imprensa escrita.



Plug-in 

OJS Bori 

Para revistas com OJS 3.3.0.8

Como ser parceira da Bori?

Dar OK via e-mail: bori@abori.com.br

mailto:bori@abori.com.br


Nova espécie de planta descoberta na 

Amazônia já está ameaçada de extinção
fev/2022

INPA e UFMA

Revista Acta Botanica Brasilica





Em Manaus, ‘terremotos’ por exploração de gás podem dar 

prejuízo de até US$ 189 milhões/ano

Unicamp

Earthquake Spectra

ago/2020

Impacto na decisão do Ministério de 

Minas e Energia (MME) sobre as 

técnicas de extração de gás naquela 

região



Critérios da Bori

1 Ineditismo do trabalho

2 Diversidade (tema, porta-voz, área)

3 Qualidade jornalística dos 

resultados

4 Impacto na vida das pessoas

5 Dimensão Pública do tema

Inédito, 

Importante, 

Interessante



UFRGS

Genetics and Molecular Biology

Informação nova para quem?



Trophic interactions will expand geographically, but be less 
intense as oceans warm

UFRN

Global Change Biology

https://abori.com.br/ambiente/com-aquecimento-do-oceano-recifes-de-corais-do-litoral-brasileiro-podem-ser-tomados-por-algas/
https://abori.com.br/ambiente/com-aquecimento-do-oceano-recifes-de-corais-do-litoral-brasileiro-podem-ser-tomados-por-algas/


O caso do eculizumabe: judicialização e compras 

pelo Ministério da Saúde

artigo

release

Folha de 

S.Paulo

Levantamento mostra gasto público de R$ 2,4 bi via 

judicialização com único medicamento

Um único remédio custou ao SUS R$2,4 bilhões 

em 11 anos, revela estudo

Revista de Saúde Pública



Bloco 3
Dicas de estratégias que não 
podem faltar na divulgação 

em redes sociais 



#Dicas 

1 Usar hashtags



2 Marcar perfis



3 Usar fotos, vídeos e gifs



4 Compartilhar link do DOI do artigo

https://doi.org/10.5216/bgg.v42.64218

https://doi.org/10.5216/bgg.v42.64218


5 Fazer curadoria de conteúdo



Bloco 4
Atividade dos títulos 



#Atividade: Qual título?

1 -Eficácia da cloroquina e da primaquina no tratamento da malária não complicada por Plasmodium vivax em Cruzeiro do Sul, 

Brasil

2 - Construção participativa da modelização das ações educacionais da estratégia de Planificação da Atenção à Saúde: subsídios 

para avaliação da efetividade

3 - Plano de amostragem e aspectos metodológicos: inquérito de saúde domiciliar no Piauí

4 - Exposição e Carga dos Principais Fatores de Risco de Doenças Não Transmissíveis no Brasil e seus Estados, 1990-2019: 

Estudo da Carga Global de Doenças

5 - Validação de um instrumento para avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), versão para profissionais: Avalia-CAPS-P



#Atividade: Qual título?

1 - Eficácia da cloroquina e da primaquina no tratamento da malária não complicada por Plasmodium vivax em 

Cruzeiro do Sul, Brasil

2 - Construção participativa da modelização das ações educacionais da estratégia de Planificação da Atenção à Saúde: subsídios 

para avaliação da efetividade

3 - Plano de amostragem e aspectos metodológicos: inquérito de saúde domiciliar no Piauí

4 - Exposição e Carga dos Principais Fatores de Risco de Doenças Não Transmissíveis no Brasil e seus Estados, 1990-

2019: Estudo da Carga Global de Doenças

5 - Validação de um instrumento para avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), versão para profissionais: Avalia-

CAPS-P





#Atividade: Qual título?

1 - A liderança feminina na agenda sustentável

5 - Capacidades estatais e mineração: uma análise da agência nacional de regulação

2 - Construção da agenda de inclusão financeira à luz da Teoria Ator-Rede

3 - Novo olhar ao board interlocking: evidências a partir das redes sociais corporativas

4 - A aplicação da técnica de análise de sentimento em mídias sociais como instrumento para as práticas da gestão social em nível 

governamental
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Bloco 5
Atividade onde divulgar?



#atividade onde divulgar?



#atividade onde divulgar?



#atividade onde divulgar?



#atividade onde divulgar?



#atividade onde divulgar?



Bloco 6
Dúvidas, questões, 

comentários
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