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22 de Novembro, 17h

Temas a abordar

Nota biográfica

No seu percurso académico, passou ainda pela

Joana Guedes Pinto nasceu em Vila Nova de

Universidade Pontifícia de Salamanca onde

Importância da divulgação da ciência;

Gaia a 27 de Junho de 1983. Licenciou-se em

participou no programa “Erasmus” durante 6

Legitimidade para divulgar ciência;

Comunicação Social em 2006 pela Universidade

meses em 2005.

do Minho (Braga).

A jornalista fez também parte de vários pro-

Meios para divulgar a ciência e públicosalvo;

Actualmente é jornalista e produtora na “Farol

jectos universitários, dos quais se destacam o

de Ideias”, uma empresa que produz conceitos

jornal “Académico” onde foi redactora duran-

para media através de programas de televisão,

te 3 anos e a revista “GATA” onde publicou

projectos editoriais de imprensa e rubricas de

várias reportagens. Na Rádio Universitária do

rádio. Esta produtora nasceu em 2000 e especia-

Minho “RUM” foi também locutora durante

lizou-se no tratamento de informação económi-

dois anos. Foi ainda colaboradora na página

ca, ambiental e desportiva.

“Público. UM”, do jornal “Público” durante

Joana Guedes Pinto ingressou nesta empresa

três anos.

Dificuldades que existem na divulgação
de ciência;
Excerto do programa Biosfera com
exemplos.
Outros eventos da programação da Semana
da Ciência e Tecnologia (22 a 26 Novembro):
- 22 Nov (17h): Inauguração da exposição
“Ilustração da Vida Selvagem”;

em 2006, como jornalista e produtora do

- 23 Nov (15h): Oficina “Pequenos Cientistas

“Biosfera”, um programa sobre a actualidade

da Natureza... procuram a impressão digital

ambiental, transmitido semanalmente na RTP2.

das árvores”;

O jornalismo sempre foi uma paixão. Começou a

- 24 Nov (14h30): “30 min. de conversa com

escrever cedo, mas os primeiros passos

um cientista” (CIIMAR–UP/IE-UMinho);

“oficiais” foram dados aos 15 anos, quando

- 25 Nov (21h): Palestra “Condomínio da Terra

começou a publicar no “Jornal de Gaia” artigos

- repensar a Natureza” (Dr. Paulo Magalhães -

sobre andebol, modalidade que praticou duran-

Condomínio da Terra);

te nove anos.

- 26 Nov (15h): Oficina “Pequenos Cientistas
da Natureza … procuram indícios de contaminação na água”.

