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RESUMO

Este projeto apresenta proposta de criação do website Ciência em Pauta SE, voltado à
divulgação das pesquisas científicas realizadas em Sergipe, considerando especialmente a
carência da produção de notícias nesse contexto. Fundamentado na abordagem teórica das
áreas do jornalismo científico e online, na análise prática do cenário jornalístico local, e na
análise de dados dos portais das principais instituições de pesquisa sergipanas, o website surge
com o propósito de abrir espaço para a valorização e propagação do jornalismo científico no
Estado.
Palavras-chave: jornalismo científico; jornalismo online; website; pesquisa; divulgação
científica.
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ABSTRACT

This project presents a proposal to create the Ciência em Pauta SE website, focused on
dissemination of scientific research conducted in Sergipe, considering especially the lack of
production of news in this context. Based on the theoretical approach of the areas of science
and online journalism, practice analysis of local journalism scene, and data analysis of the
main research institutions portals of Sergipe, the website appears in order to make room for
the appreciation and spread of science journalism in the state.
Keywords: science journalism; online journalism; website; research; scientific dissemination.
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INTRODUÇÃO

Este projeto prático consistiu na elaboração de um site de notícias com o objetivo de
difundir as ações científicas desenvolvidas por instituições de pesquisa, possibilitando à
população o acesso ao conteúdo científico produzido no do Estado de Sergipe. A escolha foi
feita a partir do interesse na área e da observação do cenário do jornalismo científico do
Estado, em que se constata uma carência na divulgação de conteúdo produzido pelos grupos
de pesquisa e laboratórios das universidades.
A denominação escolhida para o portal foi Ciência em Pauta SE, a partir de uma
análise informal do mercado e da disponibilidade do domínio1. O termo CIÊNCIA foi
escolhido por remeter ao foco principal do estudo, EM PAUTA, pela associação ao sentido
jornalístico, e não apenas como um site de divulgação e, por último, SE, pela referência ao
estado de Sergipe, ao qual a análise e produção foram delimitadas, facilitando,
consequentemente, a busca online.
Acreditamos que a difusão dos estudos desenvolvidos em grupos de diversas áreas do
conhecimento científico é muito importante para que a população possa ter retorno dos
investimentos públicos feitos, conhecendo e tendo uma maior compreensão dos benefícios
que os resultados dessas pesquisas trazem para o dia a dia da vida em sociedade. A
modalidade portal foi escolhida pela abrangência que a internet tem na vida das pessoas,
atualmente, e pela facilidade de conexão em dispositivos móveis, como smartphones e
tablet’s.
De acordo com a pesquisa Tecnologias da Informação e da Comunicação - TIC
Domicílios (CETIC, 2014), realizada pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR
(NIC.br), que integra o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), a partir de dados
coletados entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014, 58% dos brasileiros já acessaram a
internet pelo menos uma vez. 71% dos usuários da internet costumam acessar diariamente. A
pesquisa indica que 52,2 milhões (31% da população brasileira) de usuários acessaram a
internet pelo telefone celular ao menos uma vez, e que aproximadamente 37 milhões destes
utilizam, diariamente, o aparelho para acessar a internet.
A internet também é o campo propício para divulgação das notícias pelas redes
sociais

e

possibilita

o

auxílio

de

recursos

multimídias.

O

domínio

1 Conjunto de computadores e recursos ligados em rede, sujeitos à mesma administração e com o mesmo nome.
Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2013. In: http://www.priberam.pt/dlpo/dom%C3%ADnio
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www.cienciaempautasergipe.com será utilizado no período de 1º de janeiro a 28 de fevereiro
de 2015, com o desenvolvimento do portal e a inserção de dados.
O projeto encontra-se fundamentado em um referencial teórico que compreendeu
artigos científicos e livros dedicados ao Jornalismo Científico, sendo explorados temas
complementares, como jornalismo on line e Cibercultura.
Na metodologia utilizamos a coleta de dados através de livros, artigos científicos,
dissertações e websites. No processo de produção jornalística adotamos a técnica de apuração
e entrevista. Também foram analisados os espaços destinados ao conteúdo científico no
Estado de Sergipe.
Por fim, ressaltamos que este memorial se estruturou da seguinte forma: no Capítulo 1,
destacamos os conceitos do Jornalismo On line e Científico e seus respectivos referenciais
teóricos. No segundo capítulo apresentamos uma análise realizada a partir de levantamento
feito em alguns dos principais portais que produzem e/ou reproduzem conteúdo científico em
Sergipe, bem como detalhamos a metodologia e os resultados do nosso levantamento. No
terceiro capítulo justificamos no memorial descritivo a escolha do tema, da logomarca, e
explicitamos os detalhes de como foi construído o produto, o projeto gráfico e o processo de
editoração.
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1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS: JORNALISMO CIENTÍFICO E ON LINE

Este capítulo objetiva apresentar os principais referenciais teóricos adotados para
orientar o desenvolvimento do projeto experimental, detendo-se, a principalmente, nas áreas
do jornalismo científico e jornalismo on line.

1.1 Jornalismo Científico
A ciência está cada vez mais presente no cotidiano da vida em sociedade. De acordo
com BARROS (2003, p. 45) “ela oferece um quadro de explicações possíveis de um mundo
natural que se mostra, cada dia com mais vigor, extremamente complexo”. E é através da
tecnologia e dos meios de comunicação de massa que ela se torna acessível à população. Por
isso, o jornalismo científico tem um importante papel que visa tornar público e de maneira
mais clara possível, as pesquisas e informações relacionadas à ciência e tecnologia.
Sobre o surgimento do Jornalismo Científico no Brasil dois importantes nomes podem
ser citados, segundo OLIVEIRA (2002, p.32-33): o jornalista, militar e engenheiro civil
Euclides da Cunha, e em segundo lugar o médico, pesquisador, educador e jornalista José
Reis, considerado o patrono do jornalismo científico no Brasil.
Euclides da Cunha, mesmo não sendo um dos nomes mais destacados na história do
jornalismo científico no Brasil, teve uma grande importância na difusão de elementos que
influenciaram na produção de notícias nessa área. Ao publicar o livro Os Sertões, no início do
século XX, fruto das anotações que fez em uma cidade do interior da Bahia, chamada
Canudos, ele trouxe à tona discussões sobre a influência do meio ambiente na vida dos
brasileiros, a variação do clima, qualidade da terra, vegetação, minerais (OLIVEIRA, 2002, p.
32). De acordo com OLIVEIRA (2002, p.33), “Euclides preconiza o jornalismo científico e
ambiental, contextualizado e interpretativo, no qual a informação científica dá suporte à
compreensão da realidade”.
Já José Reis, começou a publicar artigos e folhetos para o público não especializado,
em 1932. Porém, foi em 1947, quando passou a escrever em uma coluna científica semanal na
Folha de São Paulo, que se tornou conhecido. E então, em 1940, José Reis fundou, com
outros cientistas, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), contribuindo
assim para o desenvolvimento da ciência no Brasil, e para a sua função social (OLIVEIRA,
2002, p. 33).
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REIS (1964, p. 353 apud ZAMBONI, 2001, p.47) fala sobre a importância da
linguagem no processo da comunicação pública da ciência, explicando assim que é importante
[...] comunicar ao público, em linguagem acessível, os fatos e princípios da ciência,
dentro de uma filosofia que permita aproveitar o fato jornalisticamente relevante
como motivação para explicar os princípios científicos, os métodos de ação dos
cientistas e a evolução das ideias científicas.

É importante ressaltar que um sergipano, João Batista Ribeiro de Andrade Fernandes,
também foi considerado um dos precursores do jornalismo científico. Em 1881, atuou no
jornal O Globo, do Rio de Janeiro, e colaborou com suporte científico às pesquisas do
professor Sílvio Romero. João Ribeiro participou do Congresso de Catálogo das Ciências,
promovido pela Royal Society, em Londres, na Inglaterra, e no Congresso de Propriedade
Literária, em Dresden, na Alemanha.
É importante diferenciar os termos divulgação científica e jornalismo científico, pois
estes são facilmente confundidos, por ambos compartilharem de um mesmo objetivo geral que
é difundir a ciência ao público. A divulgação científica é algo mais amplo, podendo ser
definido como qualquer método utilizado com o propósito de propagar informações na área de
ciência e tecnologia (C&T), podendo ser feita por pesquisadores acadêmicos e cientistas, por
isso possui uma linguagem mais técnica. Já para a prática o jornalismo científico, que é uma
modalidade da divulgação científica, o profissional precisa, necessariamente, ter formação em
jornalismo. De acordo com BERTOLLI FILHO (2006, p. 3), o jornalismo científico pode ser
conceituado como:
[...] um produto elaborado pela mídia a partir de certas regras rotineiras do
jornalismo em geral, que trata de temas complexos de ciência e tecnologia e que se
apresenta, no plano linguístico, por uma operação que torna fluída a leitura e o
entendimento do texto noticioso por parte de um público não especializado.

A divulgação científica pode ser manifestada através da publicação de artigos, livros,
papers, enquanto o jornalismo científico é veiculado em meios de comunicação, como
produto jornalístico no mercado. “Enquanto o cientista produz trabalhos dirigidos para um
grupo de leitores, específico, restrito e especializado, o jornalista almeja atingir o grande
público” OLIVEIRA (2002 p. 43). Para alcançar esse objetivo, o discurso jornalístico precisa
ser coloquial, objetivo e simples.
O papel do jornalista nessa área é importante para aproximar os indivíduos dos saberes
que antes eram restritos a um público mais específico, utilizando-se dos parâmetros e
conceitos éticos jornalísticos, para transformar em notícia os resultados, por exemplo, de anos
de estudos de alguma pesquisa.
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Ao lidar com informações complexas o jornalista tem ampliada a sua
responsabilidade, pois terá que reunir as habilidades necessárias para – sem se
descuidar das regras gerais aplicáveis a qualquer área do Jornalismo, e incluso no
mesmo modo de produção unívoco – elaborar um texto com as qualidades que se
consideram adequadas (MEDEIROS, 2003, p. 91).

O jornalismo científico atua como moderador entre a ciência e a sociedade. E seu
produto final, que é a notícia, possibilita a democratização do saber científico. Para isso
utiliza-se de elementos fundamentais que fazem parte da elaboração do texto jornalístico e
caracterizam o jornalismo de uma maneira geral, como a periodicidade, a atualidade,
veracidade e difusão.
As áreas que envolvem o saber científico a ser divulgado pela mídia podem ser
humanas, exatas, biológicas, da saúde e da tecnologia. A maioria dos grupos de pesquisa faz
parte da produção acadêmica desenvolvida dentro do âmbito das universidades, com apoio de
grandes instituições que estimulam a produção da ciência. Para que o ritmo de produção e
desenvolvimento das notícias ocorra com fluidez é necessário o contato direto com essas
fontes, que são os principais fornecedores das informações para o fluxo de notícias.
Segundo MEDEIROS (2003, p.86) o que se almeja do jornalismo científico “é uma
conduta similar àquela que se espera do cientista: rigor na manipulação dos dados; absoluta
correção na linguagem; certeza completa quanto à informação transmitida; consciência de que
se está produzindo algo de interesse da sociedade etc.”
A necessidade dessa comunicação para além dos muros erguidos ao redor dos grupos
de pesquisa ou comunidades científicas contribui para que os indivíduos passem a ter
conhecimento sobre o progresso da ciência, bem como seu e resultados no cotidiano das
pessoas.
De acordo com CHAPARRO (2003, p. 113), “os fatos científicos devem ser
noticiados, para que se completem como acontecimentos relevantes para a atualidade, capazes
de interferir no mundo presente das pessoas”.
Assim como outras modalidades do jornalismo, o jornalismo científico é um
importante incentivador do debate público de questões relevantes à qualidade de vida, atuando
também como formador de opinião. Para isso o jornalista científico precisa assumir o
compromisso ético da profissão, que deve estar alinhado à moral inerente a atividade que
exerce.
A consciência pública do saber científico é capaz de formar cidadãos instruídos e com
noções sobre o valor da ciência e tecnologia e consciente dos frutos de projetos desenvolvidos
nessa área, na solução de problemas da própria humanidade.
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O jornalismo científico é um gênero específico da atividade jornalística, possuindo
uma linguagem própria de decodificação das notícias. A informação precisa ser situada em um
contexto que faça com que as pessoas compreendam a mensagem de maneira clara, evitandose termos científicos e de difícil compreensão. BUENO (1984, apud ZAMBONI, 2001, p.47),
analisa que esse tipo de divulgação “pressupõe um processo de recodificação, isto é, a
transposição de uma linguagem especializada para uma linguagem não especializada, com o
objetivo de tornar o conteúdo acessível a uma vasta audiência”.
Segundo BUENO (2008):
A emergência de inúmeros temas relevantes, entre os quais se destacam clonagem,
transgênicos, nanotecnologia, mudanças climáticas, biodiversidade etc, tem
contribuído para que os meios de comunicação dediquem maior espaço e tempo, nos
últimos anos, à Ciência e Tecnologia.

Por isso, com o objetivo de atingir um maior número de pessoas o discurso científico
se adaptou às novas formas de comunicação trazidas pelo progresso tecnológico e científico,
possibilitando assim um avanço para o jornalismo científico. Com isso, ele passou a ser
divulgado em diversas plataformas midiáticas, e dentre elas, uma das principais é a internet.

1.2 Jornalismo on line
O jornalismo contemporâneo exige do profissional experiente, que está no mercado
uma readaptação e, consequentemente, atribui aos recém-formados uma característica natural
de aproximação com as ferramentas tecnológicas. Os veículos de comunicação aproveitaram
o surgimento da internet, como mídia, para produzir e disseminar o conteúdo jornalístico.
De acordo com LÉVY (1999 apud FAGGION, 2003), a Cibercultura nasce a partir da
interação do internauta na busca por “um mundo novo, uma verdadeira comunidade virtual e
global, que está apenas começando a formar sua linguagem, com signos e códigos particulares
e, enfim, uma nova cultura”.
O dinamismo no jornalismo on line é um ponto positivo para a modalidade, que
consegue propagar com uma dimensão incalculável a notícia e com uma velocidade
imensurável. Devido à proximidade de interação com o leitor através de comentários e e-mail,
o veículo de notícias na internet adota, também, a transmissão de conteúdo, apurado, oriundo
de mídias eletrônicas, em especial, o aplicativo whatsapp.
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Ao final da década de 1980, os meios de comunicação dos Estados Unidos iniciaram
as suas versões on line. Os jornais impressos ocuparam o meio virtual, pois o enxergavam
como uma ameaça comercial, que pudesse decretar o fim do veículo impresso. Um dos
aspectos do veículo virtual é a rentabilidade no quesito impressão, pois não utiliza
maquinários pesados e caros, não precisa de papel e nem precisa ser distribuído por transporte
material.
A linguagem é outra característica fundamental no meio on line, que deve ser clara e
objetiva, priorizando o lead noticioso e a pirâmide invertida. Segundo SCHWINGEL (2012B,
p. 55), o termo mais conhecido quando se fala em redação para ambientes digitais é o
webwriting, “hoje compreendido como um conjunto de técnicas para a elaboração de
conteúdos digitais”.
É importante destacar que o webwriting é uma mistura da escrita jornalística com a
publicitária, que visa convencer, seduzir o usuário para prosseguir na leitura. Para
envolver o leitor, a escrita para a web precisa ser sensorial, buscar criar
imersividade; por isso algumas das suas características advêm de recursos
persuasivos, no sentido de incitar à ação. (SCHWINGEL, 2012B, p. 66)

Apesar de a informação ser transmitida, instantaneamente, a partir de vários recursos
tecnológicos o profissional deve priorizar o processo básico do jornalismo: apuração,
produção e circulação. As notícias chegam por diversos “caminhos” às redações e “ao
verificar as informações, o jornalista está utilizando competências e técnicas cognitivas”
(GUERRA, 2003 apud SCHWINGEL, 2012A, p. 88). O jornalista tem compromisso
fundamental com a verdade no relato dos fatos e deve buscar pautar-se na precisa apuração
dos acontecimentos e na sua correta divulgação, conforme Art. 4º do Código de Ética dos
Jornalistas Brasileiros (FENAJ, 2008).
O jornalista do meio on line consegue ter como aliados os recursos multimídias
(conteúdos em diversos suportes) e o hipertexto (texto que se associam por links), que
facilitam a propagação da notícia. Através destes aspectos, o jornalismo tem na internet um
grande banco de dados com conteúdos que podem se inter-relacionar.
A partir de uma série de recursos integrados ao meio on line, uma nova modalidade
jornalística surgiu como dominante neste espaço, o ciberjornalismo. Essa área do Jornalismo
cria uma certa dependência de algumas variáveis estruturantes, como o aspecto de
reconfiguração da mídia tradicional e alterações no processo de produção. Para SCHWINGEL
(2012A, p. 37), “ciberjornalismo é a modalidade jornalística no ciberespaço fundamentada
17

pela utilização de sistemas automatizados de produção de conteúdos que possibilitam a
composição de narrativas hipertextuais, multimídias e interativas”.
SCHWINGEL (2012A, p. 37) destaca ainda que o ciberjornalismo segue os seguintes
princípios básicos:
A multimidialidade, a interatividade, a hipertextualidade, a customização dos
conteúdos, a memória, a atualização contínua, a flexibilização dos limites de tempo
e espaço como fator de produção e o uso de ferramentas automatizadas no processo
de produção.

Torna-se evidente que em quaisquer modalidades do jornalismo, o profissional vai
buscar o entendimento do papel político e social da notícia. Segundo LAGE (2006, p. 58), “o
entendimento do papel político e social da notícia tende a se alinhar em duas vertentes: a que
ressalta o direito à informação e a que destaca a liberdade de informar”. LAGE (2006, p. 61)
destaca ainda que a internet se impõe como uma ferramenta que possibilita a interatividade
em larga escala.
Portanto, o jornalismo on line representa uma ampliação da informação, com difusão
em alta velocidade. Representa segundo MIRANDA (2004, p. 11), uma realidade que não
pode ser negada pelo profissional, muito menos pelo estudante. LAGE (2006, p. 65) diz que
“afastar o jornalista desse processo, julgando que sua função independe de profissionalismo
ou habilitação, é apenas ingênuo”. MIRANDA (2004, p. 23) acrescenta ainda, que a atividade
jornalística tem uma função social, que molda o jornalista a partir de sua vivência em
diferentes meios.
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2 PORTAIS DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO EM SERGIPE: ANÁLISE DE DADOS

Neste capítulo apresentaremos dados coletados em uma pesquisa realizada durante o
mês de novembro de 2014 nos principais sites de notícias e portais de instituições que
realizam e/ou fomentam pesquisas científicas em Sergipe. São eles: G1 Sergipe, A8, Infonet,
Fax Aju, Jornal da Cidade Online, F5 News, Universidade Federal de Sergipe (UFS),
Universidade Tiradentes (Unit), Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe
(Itps), Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe
(Fapitec), Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe (Fapese), Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Sergipe Parque
Tecnológico (Sergipetec), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Tabuleiros
Costeiros (Embrapa) e Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro).
O objetivo desse acompanhamento foi o de identificar o espaço que esses sites
destinam ao conteúdo científico e a forma de abordagem de cada veículo, bem como
contabilizar as notícias e verificar se os textos publicados se encaixam nos parâmetros
jornalísticos.

2.1 Metodologia
Para o desenvolvimento deste trabalho realizamos a análise dos sites mencionados do
dia 01 a 30 de novembro de 2014, a partir da definição de três categorias (proximidade,
modalidade/estrutura da notícia e produção) e seis editorias (Economia, Meio Ambiente,
Saúde, Educação, Tecnologia e Eventos).
Dentro da categoria proximidade levamos em consideração a distinção da produção
local ou de relevância nacional. Na “modalidade”, procuramos identificar a estrutura da
notícia (nota, matéria ou release). Na última categoria, “produção”, destacamos se a notícia
era da própria redação do site/instituições, produzida pela assessoria de Comunicação ou
Imprensa e se era reprodução de agências de notícias.
Num segundo momento separamos as notícias por editorias para identificar a
frequência de postagens. No levantamento prévio identificamos as editorias que são
consideradas mais importantes nos portais analisados, como Economia, Meio Ambiente,
Saúde, Educação, Tecnologia e Eventos.
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A partir das análises, os dados foram tabulados e reproduzidos em gráficos, para
melhor visualização dos resultados.

2.2 Resultados

Os dados da análise serão apresentados a seguir em gráficos e também através de explicação
descritiva.
2.2.1 Análise dos sites de notícias
A partir da análise dos principais sites de notícias do Estado de Sergipe, constatamos
que o espaço destinado ao Jornalismo Científico é escasso. Foram analisadas 267 notícias em
seis sites informativos no período de 30 dias. Os sites analisados foram o A8 Sergipe (Tv
Atalaia), F5 News, Jornal da Cidade on line, Infonet, G1 Sergipe (Tv Sergipe) e FaxAju.
No Estado, o portal Infonet é o que apresenta maior espaço para o conteúdo científico,
com 40,82% do total (Gráfico 1). Entretanto, a maior parte deste conteúdo presente no portal
vem de assessorias e de agências. Do total de 109 matérias analisadas, 10,09% foram
produzidas pela redação, 54,13% por assessorias e 35,78% por agências. Ou seja, 89,91% são
conteúdos de terceiros e 10,09% de conteúdo próprio.

Gráfico 1 – Notícias científicas veiculadas pelos portais jornalísticos analisados (nov./2014)
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Dos seis sites analisados, o Jornal da Cidade On line é o portal que apresenta o maior
número de conteúdo próprio relacionado à Ciência, com 55,38% (Gráfico 2). O jornal ainda
utilizou 33,33% de conteúdo enviado por assessorias e 12,12% de conteúdos de agência de
notícias.

Gráfico 2 – Produção de conteúdo local

O portal A8 Sergipe, da TV Atalaia, foi o que apresentou o menor número de matérias
com conteúdo científico produzidas pela redação, com 1,54 do total de publicações. Das 25
matérias analisadas, apenas 4% são de conteúdo próprio e 96% são conteúdos de assessoria
(12%) e agência (84%). Há de se destacar que o conteúdo científico da Agência Brasil está
presente em todos os sites analisados e domina as editorias relacionadas à Ciência.

Gráfico 3 – Quantitativo de matérias separadas por editorias (portais jornalísticos)
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Em relação às editorias que foram definidas no início deste trabalho (Economia, Meio
Ambiente, Tecnologia, Saúde, Educação e Eventos), pode-se ressaltar que 44,19% das 267
matérias analisadas são da área da Saúde, ou seja, dominam o maior número de espaço nos
portais. A editoria de Tecnologia foi a que apresentou o menor número de matérias, com
apenas 1,50% (Gráfico 3).
2.2.2 Análise dos sites institucionais
Os sites institucionais nem sempre trazem notícias, em alguns casos, apenas
disponibilizam informações básicas, conforme a Lei de Acesso à Informação, Lei Federal nº
12.527, de 18 de novembro de 2011. Foram analisadas 64 notícias em oito sites institucionais
no período de 30 dias.
Os sites analisados foram: Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Inovação
Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec), Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de
Sergipe (Fapese), Universidade Federal de Sergipe (UFS), Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia de Sergipe (Sergipetec),
Universidade Tiradentes (Unit), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e
Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (Itps).

Gráfico 4 – Notícias científicas veiculadas pelos portais de instituições analisadas (nov./2014)

Dos sites institucionais, o portal da Universidade Tiradentes (Unit) é o que apresenta o
maior número de conteúdo científico com 21 matérias (24,71%) (Gráfico 4). Das 21 matérias
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analisadas no site da Unit, 100% foram produzidas pela redação. A partir deste resultado fica
evidente que os sites institucionais priorizam o conteúdo próprio, como ocorreu com os sites
da Fapitec e da Embrapa que 100% das matérias veiculadas foram produzidas nas redações. O
site da Fapese foi o que não produziu e/ou publicou nenhuma matéria no período de 1º a 31 de
novembro de 2014.
Enquanto os sites de notícias apresentaram 44,2% das notícias relacionadas à editoria
de Saúde, os sites institucionais priorizaram a editoria “eventos”, que trata da divulgação de
seminários e prêmios, com 63,53% do total de matérias publicadas. A editoria “Educação”
ocupa a segunda colocação com 17,65% do total de publicações, conforme pode ser visto
abaixo, no Gráfico 5:

Gráfico 5 – Quantitativo de matérias separadas por editorias (portais instituições de pesquisa)

Apesar dos sites analisados produzirem muito material próprio de conteúdo geral,
verificou-se que a proximidade não influenciou na produção local. No levantamento
percebemos que não existe uma editoria para tratar da Ciência como área específica, muito
menos profissionais especializados neste tema. Talvez seja por isso, que existe uma forte
presença do conteúdo de assessoria e agências, que são reproduzidos nos sites como “cota” do
Jornalismo Científico.
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3 MEMORIAL DESCRITIVO: CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
PORTAL CIÊNCIA EM PAUTA SE

3.1 Escolha do tema e formato
A escolha do tema para este trabalho foi feita após observações no cenário do
jornalismo científico local. Em um prévio levantamento foi constatado um déficit no que diz
respeito à difusão da ciência em Sergipe. No Estado não há um site específico sobre a
divulgação das notícias relacionadas ao jornalismo científico, com notícias produzidas por
profissionais especializados, neste caso, os jornalistas, com o objetivo de tornar público, e
com linguagem acessível, às pesquisas desenvolvidas em diversas áreas do conhecimento. Por
isso, cientes da importância que esse segmento do jornalismo possui, e buscando mudar esse
cenário noticioso local, escolhemos o Jornalismo Científico como pilar do nosso projeto.
A internet foi escolhida como suporte para o desenvolvimento do trabalho por
apresentar algumas vantagens, como a democratização da informação, convergência de
mídias e interatividade. Outro fator preponderante foi a mobilidade do conteúdo através da
internet móvel, em dispositivos como tablet, smatphone etc.
A escolha do nome do website CIÊNCIA EM PAUTA SE partiu da necessidade de
associar o jornalismo à Ciência. Nos levantamentos iniciais percebemos que o nome
CIÊNCIA EM PAUTA era utilizado por um website do Núcleo de Pesquisa em Linguagens do
Jornalismo Científico (Nupejoc), do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFS) até o ano de 2012. Resolvemos acrescentar a sigla do Estado de Sergipe
(SE) para dissociar do outro website e, consequentemente, torná-lo como um produto local.

3.2 Processo de construção do produto

Para a construção e desenvolvimento do portal foi escolhida a plataforma Blogspot,
por apresentar uma facilidade na edição do seu layout, bem como por ser um produto gratuito.
Após a definição da hospedagem atribuímos o endereço: www.cienciaempautasergipe.com e,
paralelo a isso, foi iniciada a elaboração das notícias. Essa etapa consistiu em um
levantamento de e-mails de pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e da
Universidade Tiradentes (Unit), além de outras instituições, como Embrapa Tabuleiros
Costeiros, por exemplo. Foram enviados e-mail’s para os pesquisadores com a apresentação
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do nosso projeto, indagando sobre a possibilidade de veiculação das pesquisas através de
matérias jornalísticas. Aos pesquisadores que responderam aos nossos contatos, elaboramos
pautas e desenvolvemos as matérias seguindo os métodos de apuração do jornalismo, como
entrevistas, por exemplo. Depois, iniciamos o processo de construção dos textos das matérias
e por fim a postagem no website e nas redes sociais.
A fim de ampliar a divulgação do projeto criamos uma página no Facebook e no
Twitter. O primeiro, por ser uma rede social com muitos adeptos, e o segundo por ser uma
mídia que facilita a interação com a Imprensa.
A periodicidade inicial do website foi definida como diária. Durante um período de 12
dias que antecedem a data de apresentação deste trabalho foi postada uma matéria por dia, a
fim de que os professores avaliadores pudessem ter acesso a todo o conteúdo produzido. Após
a apresentação do produto temos interesse em prosseguir com a execução deste trabalho com
uma periodicidade de 3 matérias sendo postadas por semana.

3.3 Projeto gráfico/visual e editoração

O processo de construção da logomarca foi pensado com a intenção de transmitir
através do aspecto visual a mensagem principal do website: divulgar pesquisas e conteúdo
científico. O responsável pelo seu desenvolvimento foi Saullo D’Anunciação, que é o monitor
das disciplinas Planejamento Visual e Jornalismo Online. Para isso foi feita uma reunião a fim
de definir as propostas e unificar as ideias. Então, chegamos à um consenso do ícone que é
definido pela lupa que o símbolo da pesquisa formado a partir da junção das letras “C” e “P”
(ciência e pauta) e ao mesmo tempo a letra “P” dá a ideia de uma interrogação, que representa
perguntas e questionamentos que serão respondidos nas matérias postadas. As cores utilizadas
foram laranja e preto pelo contraste que elas trazem e por juntas não causarem incômodo
visual.
O template Minima Colored 2.1, escolhido para o website, foi desenvolvido por
Arlinda

design

e

disponibilizado

no

blog

Mais

Template

<http://maistemplate.blogspot.com.br/> para download gratuito. O layout apresenta cores
“leves”, para não poluir visualmente, a fim de não causar incômodo aos internautas, antes
mesmo da leitura das notícias. A hospedagem será na plataforma gratuita do Google, o
Blogger.
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A fonte utilizada na postagem das matérias é Verdana, título com tamanho 16 e o
corpo do texto com 12. Fizemos o uso de hastags para facilitar o acesso do internauta ao
conteúdo desejado através de palavras-chaves relacionadas ao tema das matérias. A
ferramenta “pesquisar” também está presente, para auxiliar na busca pelo histórico de
postagens. Deixamos de forma visível as redes sociais (Facebook e Twitter) para que os
leitores possam ter acesso às atualizações também por esses meios. E o Fale Conosco que
juntamente com o Facebook e o Twitter cumprem uma importante função de aproximar os
internautas da produção do site, permitindo-lhes a interação através de sugestões, críticas e/ou
elogios.
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CONCLUSÃO

Compreendemos que as pesquisas científicas são primordiais para a sociedade em
geral. Através do jornalismo, como plataforma de disseminação de conteúdo, a ciência tem
conquistado espaços em grandes veículos de comunicação. Mas, apesar destas conquistas,
ainda percebemos em nossas análises que os veículos destinam pouco espaço ao tema,
especificamente no Estado de Sergipe.
A partir das análises notamos que existe uma grande defasagem no processo de
produção da notícia dentro do nosso Estado, no que se diz respeito à área científica. Isso
porque a maioria das notícias relacionadas às pesquisas científicas, encontradas nos sites
analisados, consistia de reprodução de releases e matérias de agências. Além disso, muitas
delas eram restritas à divulgação de prêmios e eventos e não no que diz respeito à pesquisa em
si e seus benefícios para a sociedade. Percebemos nisso um problema que vai contra os
conceitos do jornalismo, onde um release é apenas uma sugestão de pauta e não a matéria
propriamente dita.
Detectamos que, por parte dos pesquisadores, existe um receio em divulgar as
pesquisas, por falta de interesse ou por não querer divulgar informações antes da obtenção dos
resultados. Além disso, cabe ressaltar que na maioria dos casos o pesquisador está acostumado
a divulgar suas pesquisas a um público específico, apenas no meio acadêmico. Talvez seja por
isso que o retorno dos emails foi pouco e tivemos algumas dificuldades no acesso às fontes.
Com dedicação e constantes buscas conseguimos material o suficiente para lançar o website,
mas estamos cientes de que há muito trabalho para ser desenvolvido a fim de contribuir para a
expansão do cenário do jornalismo científico em Sergipe.
O jornalismo científico precisa ser uma prática constante e é tão importante quanto
qualquer outra área do jornalismo, mas para isso é preciso que profissionais tenham interesse
e/ou incentivo a atuar nesse âmbito e que tenham também espaço para que ele seja divulgado.
Em Sergipe, por exemplo, não existe estímulo à prática do Jornalismo Científico como área
específica de atuação, seja na universidade, seja no campo de trabalho. Na academia, a grade
curricular do curso de Jornalismo não é estruturada neste sentido, não disponibilizando
nenhuma disciplina voltada ao jornalismo científico e, no campo de trabalho, não existe
espaço destinado nos veículos de comunicação, apenas para a produção desta modalidade. O
portal Infonet, por exemplo, é atualizado constantemente, consequentemente, possui um
maior volume de informações, porém, o espaço destinado à produção científica é reduzido. O
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fato se agrava quando a análise aborda a produção das matérias, que no caso do portal,
apresentou pouco mais de 10% de conteúdo próprio das matérias analisadas. Por sua vez, os
sites institucionais que desenvolvem ações no campo da ciência, possuem jornalistas, que
produzem matérias para seus sites e para distribuir através de outros meios.
Em meio à discussão verificou-se que um site institucional não publicou nenhuma
matéria relacionada ao jornalismo científico. Foram analisados seis sites noticiosos e nove
sites institucionais.
Nosso trabalho surge como uma alternativa para que as pesquisas e estudos
desenvolvidos no nosso Estado sejam propagados através da Rede Mundial de Computadores.
Por isso temos o interesse de continuar o projeto, que inicialmente está sendo utilizado para a
conclusão do curso, mas que após isso poderá de fato ser introduzido no cenário jornalístico
local, não mais como produto experimental.
Portanto, no desenvolvimento deste trabalho cumprimos com o nosso objetivo,
inicialmente proposto, de lançar um novo modelo de abordagem e divulgação do conteúdo
científico produzido em Sergipe, baseando-se nos parâmetros jornalísticos, tornando assim
informações mais complexas em textos com linguagem clara e objetiva e contribuindo para a
propagação do conhecimento.
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APÊNDICE A – LINKS COM NOTÍCIAS AVALIADAS NOS PORTAIS
INSTITUCIONAIS E JORNALÍSTICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015
PORTAIS INSTITUCIONAIS
SERGIPETEC
Gestores de TI participam de Google Day em Aracaju.
Disponível em: http://www.sergipetec.se.gov.br/tic_noticias/2521/Gestores-de-TI-participamde-Google-Day-em-Aracaju.htm
4ª Semana de Informática da UFS de Itabaiana - Chamadas de Trabalhos.
Disponível em: http://www.sergipetec.se.gov.br/tic_noticias/2489/4-Semana-de-Informaticada-UFS-de-Itabaiana---Chamadas-de-Trabalhos.htm
SergipeTec realiza curso de eficiência energética para ceramistas.
Disponível em: http://www.sergipetec.se.gov.br/energia_noticias/2512/SergipeTec-realizacurso-de-eficiencia-energetica-para-ceramistas.htm
SEDETEC
Governo Federal dá incentivo fiscal para a produção de biodiesel.
Disponível
em:
http://www.sedetec.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3003:govern
o-federal-da-incentivo-fiscal-para-a-producao-de-biodiesel&catid=9&Itemid=104
Finep lança dois editais para universidades, institutos tecnológicos e centros de pesquisa.
Disponível
em:
http://www.sedetec.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3002:fineplanca-dois-editais-para-universidades-institutos-tecnologicos-e-centros-depesquisa&catid=9&Itemid=104
Sergipe aumenta em 47,4% o valor das exportações.
Disponível
em:
http://www.sedetec.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3001:sergipe
-aumenta-em-47-4-o-valor-das-exportacoes&catid=9&Itemid=104
Índice de Desenvolvimento Humano de Sergipe cresce quase 63%.
Disponível
em:
http://www.sedetec.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3004:indicede-desenvolvimento-humano-de-sergipe-cresce-quase-63&catid=9&Itemid=104
Seminário avalia projetos científicos e de inovação realizados pela Fapitec/SE.
Disponível
em:
http://www.sedetec.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2992:semina
rio-avalia-projetos-cientificos-e-de-inovacao-realizados-pela-fapitec-se&catid=9&Itemid=104
Reunião do Conselho do SergipeTec é realizada na Embrapa.
Disponível
em:
http://www.sedetec.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2993:reuniao
-do-conselho-do-sergipetec-e-realizada-na-embrapa&catid=9&Itemid=104
Projeto do IPTI aprovado pela Embaixada da França no Brasil.
Disponível
em:
http://www.sedetec.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2997:projeto
-do-ipti-aprovado-pela-embaixada-da-franca-no-brasil&catid=9&Itemid=104
Finep e parceiros lançam edital para Rede Sibratec de Desempenho Habitacional.
Disponível
em:
http://www.sedetec.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2988:finep31

e-parceiros-lancam-edital-para-rede-sibratec-de-desempenhohabitacional&catid=9&Itemid=104
Fapitec/SE realizará seminário para avaliação de projetos científicos e tecnológicos.
Disponível
em:
http://www.sedetec.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2984:fapitecse-realizara-seminario-para-avaliacao-de-projetos-cientificos-etecnologicos&catid=9&Itemid=104
Sergipe sedia encontro nacional da Rede Brasileira de Metrologia Legal.
Disponível
em:
http://www.sedetec.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2976:sergipe
-sedia-encontro-nacional-da-rede-brasileira-de-metrologia-legal&catid=9&Itemid=104
ITPS realiza encontro para criação da Rede Consumo Seguro e Saúde em Sergipe.
Disponível
em:
http://www.sedetec.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2977:itpsrealiza-encontro-para-criacao-da-rede-consumo-seguro-e-saude-emsergipe&catid=9&Itemid=104
Inscrições abertas para Prêmio Nacional de Inovação da CNI.
Disponível
em:
http://www.sedetec.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2987:inscric
oes-abertas-para-premio-nacional-de-inovacao-da-cni&catid=9&Itemid=104
Setor de serviços em Sergipe cresce 2,2%.
Disponível
em:
http://www.sedetec.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2994:setorde-servicos-em-sergipe-cresce-2-2&catid=9&Itemid=104
Sergipe cria 580 novos empregos durante mês de outubro.
Disponível
em:
http://www.sedetec.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2995:sergipe
-cria-novos-580-empregos-durante-mes-de-outubro&catid=9&Itemid=104
Parceria do Governo promove evento sobre desenvolvimento tecnológico e inovação.
Disponível
em:
http://www.sedetec.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2980:parceri
a-do-governo-promove-evento-sobre-desenvolvimento-tecnologico-einovacao&catid=9&Itemid=104
Sergipe é o segundo estado com maior proporção de grandes indústrias no Brasil.
Disponível
em:
http://www.sedetec.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2978:sergipe
-e-o-segundo-estado-com-maior-proporcao-de-grandes-industrias-nobrasil&catid=9&Itemid=104
Comércio sergipano retoma crescimento e tem o segundo melhor resultado do Nordeste.
Disponível
em:
http://www.sedetec.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2990:comerc
io-sergipano-retoma-crescimento-e-tem-o-segundo-melhor-resultado-donordeste&catid=9&Itemid=104
Começa o agendamento para enquadramento no Simples Nacional.
Disponível
em:
http://www.sedetec.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2974:comeca
-o-agendamento-para-enquadramento-no-simples-nacional&catid=9&Itemid=104
Chegam mais 5 novas indústrias em Sergipe.
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Disponível
em:
http://www.sedetec.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3005:chega
m-mais-5-novas-industrias-em-sergipe&catid=9&Itemid=104
Ministro discute ações de C,T&I nos estados brasileiros.
Disponível
em:
http://www.sedetec.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2996:ministr
o-discute-acoes-de-c-t-i-nos-estados-brasileiros&catid=9&Itemid=104
FAPITEC
Pesquisador desenvolve projeto sobre a 2ª Guerra Mundial em SE.
Disponível em: http://www.fapitec.se.gov.br/?q=not%C3%ADcias/pesquisador-desenvolveprojeto-sobre-2%C2%AA-guerra-mundial-em-se
Fapitec/SE realiza Seminário de Avaliação do Projeto Estruturante.
Disponível
em:
http://www.fapitec.se.gov.br/?q=not%C3%ADcias/fapitecse-realizasemin%C3%A1rio-de-avalia%C3%A7%C3%A3o-do-projeto-estruturante
Projeto leva experimentos científicos para o agreste sergipano.
Disponível em: http://www.fapitec.se.gov.br/?q=not%C3%ADcias/projeto-leva-experimentoscient%C3%ADficos-para-o-agreste-sergipano
Alunos do PIBICjr apresentam projetos no Codap.
Disponível
em:
http://www.fapitec.se.gov.br/?q=not%C3%ADcias/alunos-do-pibicjrapresentam-projetos-no-codap
Fapitec/SE divulga resultado do edital Prapec.
Disponível em: www.fapitec.se.gov.br/?q=notícias/fapitecse-divulga-resultado-do-editalprapec
Fapitec/SE divulga resultado do edital de Apoio à Comunicação e Divulgação Científica.
Disponível
em:
http://www.fapitec.se.gov.br/?q=not%C3%ADcias/fapitecse-divulgaresultado-do-edital-de-apoio-%C3%A0-comunica%C3%A7%C3%A3o-edivulga%C3%A7%C3%A3o-cient%C3%ADfica
Fapitec/SE participará do Workshop de Energias Alternativas.
Disponível
em:
http://www.fapitec.se.gov.br/?q=not%C3%ADcias/fapitecseparticipar%C3%A1-do-workshop-de-energias-alternativas
Doutores em Educação lançam o livro “Estágio Doutoral no Exterior.”
Disponível
em:
http://www.fapitec.se.gov.br/?q=not%C3%ADcias/doutores-emeduca%C3%A7%C3%A3o-lan%C3%A7am-o-livro-%E2%80%9Cest%C3%A1gio-doutoralno-exterior%E2%80%9D
Fapitec/SE lança a 3ª Edição da Revista Pesquisa-SE.
Disponível em: http://www.fapitec.se.gov.br/?q=not%C3%ADcias/fapitecse-lan%C3%A7a3%C2%AA-edi%C3%A7%C3%A3o-da-revista-pesquisa-se
CNPq reúne empresas no 5º Encontro do programa RHAE.
Disponível em: http://www.fapitec.se.gov.br/?q=not%C3%ADcias/cnpq-re%C3%BAneempresas-no-5%C2%BA-encontro-do-programa-rhae
Fapitec/SE divulga resultado do Praev.
Disponível
em:
http://www.fapitec.se.gov.br/?q=not%C3%ADcias/fapitecse-divulgaresultado-do-praev
Seminário avalia projetos científicos e de inovação apoiados pela Fapitec/SE.
Disponível em: http://www.fapitec.se.gov.br/?q=not%C3%ADcias/semin%C3%A1rio-avaliaprojetos-cient%C3%ADficos-e-de-inova%C3%A7%C3%A3o-apoiados-pela-fapitecse
Fapitec/SE realizará Seminário de Avaliação no dia 18 de novembro.
Disponível
em:
http://www.fapitec.se.gov.br/?q=not%C3%ADcias/fapitecserealizar%C3%A1-semin%C3%A1rio-de-avalia%C3%A7%C3%A3o-no-dia-18-de-novembro
33

Pesquisadora estuda cultura quilombola em Santa Luzia do Itanhy.
Disponível em: http://www.fapitec.se.gov.br/?q=not%C3%ADcias/pesquisadora-estudacultura-quilombola-em-santa-luzia-do-itanhy-0
Projeto leva poesia para as escolas do Alto Sertão.
Disponível em: http://www.fapitec.se.gov.br/?q=not%C3%ADcias/projeto-leva-poesia-paraescolas-do-alto-sert%C3%A3o
EMBRAPA (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA/
TABULEIROS COSTEIRO)
Tecnologias para produção sustentável são exibidas em encontro de leite.
Disponível em: https://www.embrapa.br/web/portal/tabuleiros-costeiros/busca-de-noticias//noticia/2218905/tecnologias-para-producao-sustentavel-sao-exibidas-em-encontro-de-leite
Oficina visa construir o plano estadual de agricultura de baixo carbono.
Disponível em: https://www.embrapa.br/web/portal/tabuleiros-costeiros/busca-de-noticias//noticia/2228807/oficina-visa-construir-o-plano-estadual-de-agricultura-de-baixo-carbono-abc
Encontro de Leite do NE apresenta soluções para o segmento.
Disponível em: https://www.embrapa.br/web/portal/tabuleiros-costeiros/busca-de-noticias//noticia/2232594/encontro-de-leite-do-ne-apresenta-solucoes-para-o-segmento
Colombianos aprimoram conhecimento sobre citros na Embrapa.
Disponível em: https://www.embrapa.br/web/portal/tabuleiros-costeiros/busca-de-noticias//noticia/2242302/colombianos-aprimoram-conhecimento-sobre-citros-na-embrapa
Embrapa oferece curso sobre nematóides em Rio Largo, Alagoas.
Disponível em: https://www.embrapa.br/web/portal/tabuleiros-costeiros/busca-de-noticias//noticia/2247474/embrapa-oferece-curso-sobre-nematoides-em-rio-largo-alagoas
Unidades da Embrapa participam do Geonordeste em Aracaju.
Disponível em: https://www.embrapa.br/web/portal/tabuleiros-costeiros/busca-de-noticias//noticia/2247494/unidades-da-embrapa-participam-do-geonordeste-em-aracaju
Embrapa lança DVD com dados de solos de Sergipe.
Disponível em: https://www.embrapa.br/web/portal/tabuleiros-costeiros/busca-de-noticias//noticia/2253940/embrapa-lanca-dvd-com-dados-de-solos-de-sergipe
Embrapa e UFS renovam convênio para formação de mestres e doutores.
Disponível em: https://www.embrapa.br/web/portal/tabuleiros-costeiros/busca-de-noticias//noticia/2260323/embrapa-e-ufs-renovam-convenio-para-formacao-de-mestres-e-doutores
Lançado DVD sobre solos de Sergipe.
Disponível em: https://www.embrapa.br/web/portal/tabuleiros-costeiros/busca-de-noticias//noticia/2266821/lancado-dvd-sobre-solos-de-sergipe
ITPS (INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE)
ITPS realiza encontro para criação da Rede Consumo Seguro e Saúde em Sergipe.
Disponível em: http://www.itps.se.gov.br/modules/news/article.php?storyid=100
Sergipe sedia encontro nacional da Rede Brasileira de Metrologia Legal.
Disponível em: http://www.itps.se.gov.br/modules/news/article.php?storyid=99
UNIT (UNIVERSIDADE TIRADENTES)
Unit realiza evento para acadêmicos de Engenharia.
Disponível em: http://www.unit.br/blog/noticias/unit-realiza-evento-para-academicos-deengenharia/
Abre 2a Semana de Tecnologias Radiológicas.
Disponível
em:
http://www.unit.br/blog/noticias/unit-abre-2a-semana-de-tecnologiasradiologicas/ - Unit
34

Unit integra o projeto EBW+.
Disponível em: http://www.unit.br/blog/noticias/unit-integra-o-projeto-ebw/
Alunos da Unit têm acesso a laboratório funcional.
Disponível
em:
http://www.unit.br/blog/noticias/alunos-da-unit-tem-acesso-laboratoriofuncional/
Unit lança edital para bolsas de iniciação científica
Disponível em: http://www.unit.br/blog/noticias/unit-lanca-edital-para-bolsas-de-iniciacaocientifica/
Engenharias da Unit reunidas em simpósio.
Disponível em: http://www.unit.br/blog/noticias/engenharias-da-unit-reunidas-em-simposio/
Oficina de Teoria e Metodologia da História.
Disponível em: http://www.unit.br/blog/noticias/oficina-de-teoria-e-metodologia-da-historia/
Unit realiza 10 Encontro de Bioterismo.
Disponível em: http://www.unit.br/blog/noticias/unit-realiza-1o-encontro-de-bioterismo/
Alunas da Unit ajudam na promoção da saúde de crianças.
Disponível em: http://www.unit.br/blog/noticias/alunas-da-unit-ajudam-na-promocao-dasaude-de-criancas/
Pesquisas feitas com animais são tema de Encontro na Unit.
Disponível em: http://www.unit.br/blog/noticias/pesquisas-feitas-com-animais-e-tema-deencontro-na-Unit/
Unit sedia evento internacional sobre educação a distância.
Disponível
em:
http://www.unit.br/blog/noticias/unit-sedia-evento-internacional-sobreeducacao-distancia/
Discussões sobre EaD seguem na Unit
Disponível em: http://www.unit.br/blog/noticias/discussoes-sobre-ead-seguem-na-unit/
ITP firma acordo com Funasa e 30 municípios.
Disponível
em:
http://www.unit.br/blog/noticias/itp-firma-acordo-com-funasa-e-30municipios/
Troca de conhecimentos é estimulada em evento internacional.
Disponível em: http://www.unit.br/blog/noticias/troca-de-conhecimentos-e-estimulada-emevento-internacional/
Design institucional e metodologias em EaD são temas de destaques na Unit.
Disponível em: http://www.unit.br/blog/noticias/design-institucional-e-metodologias-em-eadsao-temas-de-destaque-na-unit/
Mestrado em Direitos Humanos tem primeira defesa de dissertação.
Disponível
em:
http://www.unit.br/blog/noticias/mestrado-em-direitos-humanos-temprimeira-defesa-de-dissertacao/
Unit encerra evento internacional com sucesso.
Disponível
em:
http://www.unit.br/blog/noticias/unit-encerra-evento-internacional-comsucesso
Unit discute a cor e a dor da segregação.
Disponível em: http://www.unit.br/blog/noticias/7089/
Alunos de Arquitetura propõem revitalização do Museu do Mangue.
Disponível em: http://www.unit.br/blog/noticias/alunos-de-arquitetura-propoem-revitalizacaomuseu-mangue/
Unit faz entrega do 16o prêmio de Monografia.
Disponível em: http://www.unit.br/blog/noticias/unit-faz-entrega-16o-premio-de-monografia/
Mostra reúne trabalhos de engenharia.
Disponível em: http://www.unit.br/blog/noticias/mostra-reune-trabalhos-de-engenharia
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EMDAGRO (EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
SERGIPE)
Emdagro realiza palestra sobre Políticas Públicas para jovens rurais.
Disponível em: http://www.emdagro.se.gov.br/modules/news/article.php?storyid=747
Emdagro leva informações sobre citricultura na 45a Festa da Laranja.
Disponível em: http://www.emdagro.se.gov.br/modules/news/article.php?storyid=748
Campanha de vacinação contra a Febre Aftosa iniciou dia 1o de novembro.
Disponível em: http://www.emdagro.se.gov.br/modules/news/article.php?storyid=745

DE

FAPESE (FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE)
Última notícia em setembro, não houve notícia divulgada no portal no mês de novembro.
UFS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE)
UFS implanta Sistema de Condomínios de Laboratórios.
Disponível em: http://www.ufs.br/conteudo/ufs-implanta-sistema-condom-nios-laborat-rios15295.html
Estudantes estimulam o ensino da Matemática através de jogos
Disponível em: http://www.ufs.br/conteudo/estudantes-estimulam-ensino-matem-tica-atrav-sjogos-15303.html
Enem ocorre neste sábado e domingo, dias 8 e 9.
Disponível em: http://www.ufs.br/conteudo/enem-ocorre-neste-s-bado-domingo-dias-8-915316.html
Rádio UFS vence Prêmio BNB de Jornalismo pelo segundo ano.
Disponível em: http://www.ufs.br/conteudo/r-dio-ufs-vence-pr-mio-bnb-jornalismo-pelosegundo-ano-15445.html
MEC libera gabarito do Enem 2014.
Disponível em: http://www.ufs.br/conteudo/mec-libera-gabarito-enem-2014-15450.html
Lançado edital para inscrição de apresentações artísticas.
Disponível
em:
http://www.ufs.br/conteudo/lan-ado-edital-para-inscri-apresenta-es-artsticas15451.html
IX Panathenaia homenageia ex-reitor José Fernandes de Lima.
Disponível
em:
http://www.ufs.br/conteudo/ix-panathenaia-homenageia-ex-reitor-josfernandes-lima-15469.html
Pesquisadores da UFS aprovam R$ 3 milhões em edital do CNPq.
Disponível em: http://www.ufs.br/conteudo/pesquisadores-ufs-aprovam-r-3-milh-es-editalcnpq-15483.html
MEC lança programa Idiomas sem Fronteiras.
Disponível
em:
http://www.ufs.br/conteudo/mec-lan-programa-idiomas-sem-fronteiras15499.html
Inscrição aberta para curso de francês do Idiomas sem Fronteiras.
Disponível
em:
http://www.ufs.br/conteudo/mec-lan-programa-idiomas-sem-fronteiras15499.html
Projeto de telemedicina recebe prêmio de inovação tecnológica.
Disponível em: http://www.ufs.br/conteudo/projeto-telemedicina-recebe-pr-mio-inova-tecnolgica-15556.html
Mesa discute políticas públicas em educação.
Disponível em: http://www.ufs.br/conteudo/mesa-discute-pol-ticas-p-blicas-educa-15563.html
Reforma política no Brasil é tema de debate em mesa-redonda.
Disponível
em:
http://www.ufs.br/conteudo/reforma-pol-tica-brasil-tema-debate-mesaredonda-15601.html
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PORTAIS DE NOTÍCIAS
JORNAL DA CIDADE
Aracaju entra no combate a Poliomielite e o Sarampo.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/80808/aracaju-entra-nocombate-a-poliomielite-e-o-sarampo.html#.VIgwksny06A
Ministério da Saúde aponta situação de alerta para a dengue em Aracaju.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/80867/ministerio-da-saudeaponta-situacao-de-alerta-para-a-dengue-em-aracaju.html#.VIgwnMny06A
Seminário de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos acontece nesta terça.
Disponível
em:
http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/80832/seminario-deresiduos-de-agrotoxicos-em-alimentos-acontece-nesta-terca.html#.VIgwmcny06A
Combate ao câncer infantil será dia 23.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/80890/combate-ao-cancerinfantil-sera-dia-23.html#.VIgyI8ny06A
Simpósio reuniu técnicos da estética.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/80892/simposio-reuniutecnicos-da-estetica.html#.VIgyKMny06A
Saúde participa da Feira de Alimentação Saudável.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/80955/saude-participa-dafeira-de-alimentacao-saudavel.html#.VIgyNMny06A
Congresso sergipano de RH discute reconhecimento e competitividade.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/81019/congresso-sergipanode-rh-discute-reconhecimento-e-competitividade.html#.VIgzscny06A
Sábado tem vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo nos shoppings.
Disponível
em:
http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/81058/sabado-temvacinacao-contra-a-poliomielite-e-o-sarampo-nos-shoppings.html#.VIgzucny06A
Vacinação contra a Poliomielite já começou.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/81153/-vacinacao-contra-apoliomielite-ja-comecou.html#.VIgzvMny06A
Meninas devem tomar segunda dose contra HPV para garantir proteção.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/81171/meninas-devemtomar-segunda-dose-contra-hpv-para-garantir-protecao.html#.VIgzw8ny06A
SE tem 115 para atender dois milhões.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/81818/se-tem-115-paraatender-dois-milhoes.html#.VIg1xcny06A
Saúde alerta para a Leptospirose.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/81768/saude-alerta-para-aleptospirose.html#.VIg118ny06A
Síndrome dos ovários policísticos: o que é e como tratar.
Disponível
em:
http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/81722/sindrome-dosovarios-policisticos-o-que-e-e-como-tratar.html#.VIg14Mny06A
Teste para tuberculose é suspenso.
Disponível
em:
http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/81249/teste-paratuberculose-e-suspenso.html#.VIgzy8ny06A
Sábado é Dia D de vacinação contra a Pólio e o Sarampo.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/81552/sabado-e-dia-d-devacinacao-contra-a-polio-e-o-sarampo.html#.VIg18cny06A
Mais de 7 mil crianças foram vacinadas contra a poliomielite.
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Disponível
em:
http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/81217/mais-de-7-milcriancas-foram-vacinadas-contra-a-poliomelite.html#.VIgzxsny06A
Água: elemento coringa de todos os dias.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/81418/agua-elementocoringa-de-todos-os-dias.html#.VIgz9Mny06A
Aracaju está entre capitais em alerta.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/80952/aracaju-esta-entrecapitais-em-alerta.html#.VIgyMcny06A
Aids: Centro de Testagem e Aconselhamento é implantado.
Disponível
em:
http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/81362/aids-centro-detestagem-e-aconselhamento-e-implantado.html#.VIgz3cny06A
Novembro azul é tema de palestra.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/81302/novembro-azul-etema-de-palestra.html#.VIgz08ny06A
Sergipe não tem registros de casos de Chikungunya.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/81326/sergipe-nao-temregistros-de-casos-de-chikungunya.html#.VIgz3cny06A
Vacinação contra a Pólio e o Sarampo é realizada em Aracaju.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/81690/vacinacao-contra-apolio-e-o-sarampo-e-realizada-em-aracaju.html#.VIg138ny06A
Sergipe não tem registros de casos de Febre Chikungunya.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/81292/sergipe-nao-temregistros-de-casos-de-febre-chikungunya.html#.VIgzz8ny06A
Sergipe se mobiliza contra a poliomielite e o sarampo.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/81711/sergipe-se-mobilizacontra-a-poliomielite-e-o-sarampo.html#.VIg14sny06A
Campanha contra a Poliomielite e o Sarampo será prorrogada.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/81954/campanha-contra-apoliomielite-e-o-sarampo-sera-prorrogada.html#.VIg4qMny06A
Mutirão de consulta oftalmológica no Cemar Augusto Franco.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/81938/mutirao-de-consultaoftalmologica-no-cemar-augusto-franco.html#.VIg4q8ny06A
Vacinação contra a Paralisia Infantil e Sarampo é prorrogada.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/81986/vacinacao-contra-aparalisia-infantil-e-sarampo-e-prorrogada.html#.VIg4osny06A
SMS recebe comissão do Ministério da Saúde para combate à esquistossomose.
Disponível
em:
http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/80927/sms-recebecomissao-do-ministerio-da-saude-para-combate-a-esquistossomose.html#.VIgyLcny06A
CCZ realiza combate e prevenção do Calazar na zona sul.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/81853/ccz-realiza-combatee-prevencao-do-calazar-na-zona-sul.html#.VIg4tMny06A
Hemose bate recorde de doadores de medula.
Disponível
em:
http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/81422/hemose-baterecorde-de-doadores-de-medula.html#.VIg1_sny06A
Rede pública de saúde vai imunizar gestantes contra a coqueluche.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/81455/rede-publica-desaude-vai-imunizar-gestantes-contra-a-coqueluche.html#.VIg1_8ny06A
Álcool pode aumentar o risco de câncer do aparelho digestivo.
Disponível
em:
http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/236/81721/alcool-podeaumentar-o-risco-de-cancer-do-aparelho-digestivo.html#.VIg12cny06A
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Sintese prepara Encontro de Educação.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/235/80728/sintese-prepara-encontro-de-educacao.html#.VIhCfMny06A
IV Encontro Sergipano do Programa Mais Educação começa nesta terça-feira.
Disponível
em:
http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/235/80803/iv-encontrosergipano-do-programa-mais-educacao-comeca-nesta-terca-feira.html#.VIhChMny06A
Gestores têm até 11 de novembro para conferir dados do Censo Escolar de 2014.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/235/80849/gestores-tem-ate-11de-novembro-para-conferir-dados-do-censo-escolar-de-2014.html#.VIhChMny06A
Abertas inscrições para o prêmio Viva Leitura.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/235/80855/abertas-inscricoespara-o-premio-viva-leitura.html#.VIhCjMny06A
Estudante de Gararu é classificada na Olimpíada da Língua Portuguesa.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/235/80929/estudante-de-gararue-classificada-na-olimpiada-da-lingua-portuguesa.html#.VIhCkcny06A
Educação promove oficina de Metareciclagem de Comutadores em Itabi.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/235/80981/educacao-promoveoficina-de-metareciclagem-de-comutadores-em--itabi.html#.VIhCl8ny06A
Matrículas do Projovem Urbano seguem até 2015.
Disponível
em:
http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/235/80993/matriculas-doprojovem-urbano-seguem-ate-2015.html#.VIhCnMny06A
Sergipanos conquistam bronze nos Jogos Escolares da Juventude.
Disponível
em:
http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/235/81088/sergipanosconquistam-bronze-nos-jogos-escolares-da-juventude.html#.VIhCrMny06A
Seed oferta curso Pré-Universitário.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/235/81151/seed-oferta-cursopre-universitario.html#.VIhCr8ny06A
Computador está fora da sala de aula na maioria das escolas públicas.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/235/81205/-computador-estafora-da-sala-de-aula-na-maioria-das-escolas-publicas.html#.VIhFicny06A
FNDE lançará sistema para agilizar distribuição de livros didáticos.
Disponível
em:
http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/235/81312/fnde-lancarasistema-para-agilizar-distribuicao-de-livros-didaticos.html#.VIhFlMny06A
Delegação Sergipana conquista medalhas nos Jogos Escolares da Juventude.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/235/81451/delegacao-sergipanaconquista-medalhas-nos-jogos-escolares-da-juventude.html#.VIhFsMny06A
Aluno é premiado na 7ª Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente.
Disponível em: www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/235/81439/aluno-e-premiado-na-7olimpiada-brasileira-de-saude-e-meio-ambiente.html#.VIhFsMny06A
Petrobras seleciona 34 ações de projetos esportivos educacionais.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/235/81256/petrobras-seleciona34-acoes-de-projetos-esportivos-educacionais.html#.VIhH6Mny06A
UFS lança Especialização em Ensino de Sociologia no Ensino Médio.
Disponível
em:
http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/235/81498/ufs-lancaespecializacao-em-ensino-de-sociologia-no-ensino-medio.html#.VIhH1Mny06A
Conae cobra acesso à educação pública que considere diversidade brasileira.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/235/81717/conae-cobra-acessoa-educacao-publica-que-considere-diversidade-brasileira.html#.VIhHxsny06A
Avaliação de alfabetização começa a ser aplicada nas escolas.
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Disponível
em:
http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/235/81743/avaliacao-dealfabetizacao-comeca-a-ser-aplicada-nas-escolas.html#.VIhHvcny06A
Monitores do Mais Educação participam de Formação Esporte.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/235/81784/monitores-do-maiseducacao-participam-de-formacao-esporte-.html#.VIhHucny06A
Sergipe participa da CONAE 2014.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/235/81845/sergipe-participa-daconae-2014.html#.VIhHqcny06A
Sergipanos conquistam medalhas nas Paraolimpíadas Escolares.
Disponível
em:
http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/235/81908/sergipanosconquistam-medalhas-nas-paraolimpiadas-escolares.html#.VIhKDcny06A
Hospital de Lagarto será transformado em hospital universitário.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/235/81918/hospital-de-lagartosera-transformado-em-hospital-universitario.html#.VIhKEsny06A
Professor da rede estadual acha nova espécie de cacto.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/235/81935/professor-da-redeestadual-acha-nova-especie-de-cacto.html#.VIhKG8ny06A
Sergipana vai à olimpíada.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/235/81358/sergipana-vai-aolimpiada.html#.VIhFmcny06A
Banco do Nordeste abre inscrições para Prêmio de Jornalismo.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/69/81900/banco-do-nordesteabre-inscricoes-para-premio-de-jornalismo-.html#.VIhLXcny06A
Dengue: Aracaju em situação de alerta.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/69/81669/dengue-aracaju-emsituacao-de-alerta.html#.VIhL0Mny06A
Sítios arqueológicos indígenas são descobertos em Reserva Biológica de SE.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/69/81007/sitios-arqueologicosindigenas-sao-descobertos-em-reserva-biologica-de-se.html#.VIhMfsny06A
Está sobrando mulher em Sergipe, aponta IBGE.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/69/80734/esta-sobrando-mulherem-sergipe,-aponta-ibge.html#.VIhPC8ny06A
Meteorologia: Clima de SE será instável.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/69/80882/meteorologia-climade-se-sera-instavel.html#.VIhPYcny06A
Produção de petróleo e gás está 8,5% maior.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/69/81182/producao-de-petroleoe-gas-esta-8,5-maior.html#.VIhP88ny06A
12º Guia Sergipe Trade Tour é lançado.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/69/81266/12-guia-sergipe-tradetour-e-lancado.html#.VIhQG8ny06A
Prefeituras aderem ao Aquisição de Alimentos.
Disponível em: www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/69/81423/prefeituras-aderem-aoaquisicao-de-alimentos.html#.VIhQKMny06A
Em 2015, Sergipe sai do período de seca.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/69/81350/em-2015,-sergipe-saido-periodo-de-seca.html#.VIhQNMny06A
Trânsito: Aracaju tem 20 acidentes por dia.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/69/81426/transito-aracaju-tem20-acidentes-por-dia.html#.VIhQXcny06A
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Sergipe cria 580 novos empregos em outubro.
Disponível em: http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/69/81546/sergipe-cria-580novos-empregos-em-outubro.html#.VIhQccny06A
G1 SERGIPE
Meteorologia prevê tempo instável com altas temperaturas em Sergipe.
Disponível em: http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2014/11/meteorologia-preve-tempoinstavel-com-altas-temperaturas-em-sergipe.html
Meteorologia prevê tempo instável com pancadas de chuvas em SE.
Disponível em: http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2014/11/meteorologia-preve-tempoinstavel-com-pancadas-de-chuvas-em-se.html
Região Agreste de Sergipe é a mais afetada pelas chuvas, diz especialista.
Disponível em: http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2014/11/regiao-agreste-de-sergipe-emais-afetada-pelas-chuvas-diz-especialista.html
Sergipe sedia o 11º Encontro Nacional de Redução de Danos.
Disponível em: http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2014/11/sergipe-sedia-o-11-encontronacional-de-reducao-de-danos.html
Jornada de Psicanálise começa nessa sexta em Aracaju
Disponível em:
http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2014/11/jornada-de-psicanalisecomeca-nessa-sexta-em-aracaju.html
Conferência internacional sobre EaD será realizada em Aracaju.
Disponível em: http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2014/11/conferencia-internacionalsobre-ead-sera-realizada-em-aracaju.html
Fapitec realiza seminário de avaliação de projetos científicos.
Disponível em: http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2014/11/fapitec-realiza-seminario-deavaliacao-de-projetos-cientificos.html
Aiesec realiza segunda edição do ‘Youth to Business Forum’ em Aracaju.
Disponível em: http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2014/11/aiesec-realiza-segunda-edicaodo-youth-business-forum-em-aracaju.html
Cresce produção de petróleo e gás natural está 8,5% maior em Sergipe.
Disponível em: http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2014/11/cresce-producao-de-petroleoe-gas-natural-esta-85-maior-em-sergipe.html
Índice de Desenvolvimento Humano de Sergipe cresce quase 63%.
Disponível em: http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2014/11/indice-de-desenvolvimentohumano-de-sergipe-cresce-quase-63.html
Coral Sol é uma ameaça a espécies marinhas na costa de Sergipe.
Disponível em: http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2014/11/coral-sol-e-uma-ameacaespecies-marinhas-na-costa-de-sergipe.html
Nova espécie de tubarão está em exposição no Oceanário de Aracaju.
Disponível em: http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2014/11/nova-especie-de-tubarao-estaem-exposicao-no-oceanario-de-aracaju.html
INFONET
SE: chegada de 5 novas indústrias irá gerar 376 empregos.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=166310&titulo=noticias
Economia brasileira cresce 0,1% no terceiro trimestre.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=166289&titulo=noticias
Operações de crédito somam R$ 2,9 trilhões em outubro.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=166175&titulo=noticias
Gestores de TI participam de Google Day em Aracaju.
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Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=166174&titulo=noticias
Setor de GLP prevê crescimento de 2,3% nas vendas do ano.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=166173&titulo=noticias
Índice de Confiança da Indústria avança 3,9%.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=165982&titulo=noticias
Setor de serviços em Sergipe cresce 2,2%.
Disponível em: www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=165982&titulo=noticias
Sergipe gerou quase 10 mil empregos formais.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=165819&titulo=noticias
Arrecadação do ICMS em Sergipe chega a R$ 221,5 milhões.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=165816&titulo=noticias
Comércio sergipano tem o segundo melhor resultado do NE.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=165797&titulo=noticias
PIB sergipano cresce quatro vezes mais que o do Brasil.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=165718&titulo=noticias
Demanda do consumidor por crédito sobe 2,8%.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=165654&titulo=noticias
Consumidor já paga mais de 11% de juros no cheque.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=165653&titulo=noticias
Gasolina, etanol e óleo diesel estão mais caros em SE.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=165602&titulo=noticias
Custo da construção em Sergipe aumentou 6,33%.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=165601&titulo=noticias
Receita Federal faz seminário nesta quarta-feira,12.
Disponível em:www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=165595&titulo=noticias
Últimos dias para inscrição em editais do BNB.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=165571&titulo=noticias
14º Feirão de Artesanato e Produtos Regionais.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=165515&titulo=noticias
5ª edição da Patrulha Ambiental nos dias 8 e 9.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=165195&titulo=noticias
Seides participa do I Encontro das Feiras da Agricultura.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=165501&titulo=noticias
Juros sobem 0,25% até o fim de 2014, prevê mercado.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=165496&titulo=noticias
Congresso sergipano de RH acontece dias 13 e 14.
Disponível em:www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=165392&titulo=noticias
Inflação para famílias com renda mais baixa em 0,38%.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=165394&titulo=noticias
Taxa de desemprego cai no segundo trimestre de 2014.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=165342&titulo=noticias
Desemprego caiu mais entre mulheres e no Nordeste.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=165348&titulo=noticias
Evento contábil acontece em SE nos dias 6 e 7.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=165273&titulo=noticias
Semana Global do Empreendedorismo acontece na UFS.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=165281&titulo=noticias
Consumo de gás no mês de setembro foi o maior este ano.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=165245&titulo=noticias
Confiança do empresário do comércio cai 1,6% em outubro.
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Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=165244&titulo=noticias
Produção industrial registra queda de 0,2% em setembro.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=165243&titulo=noticias
13º salário deve injetar R$ 1,22 bilhão em Sergipe.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=165238&titulo=noticias
SE tem a maior produtividade de milho do Nordeste.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=165155&titulo=noticias
Emprego: SE tem 5 mil vagas para pessoas com deficiência.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/economia//ler.asp?id=166771
Professor de Sergipe descobre nova espécie de cactos.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=166251&titulo=noticias
App criado por aluno facilita dia a dia dos enfermeiros.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=166218&titulo=noticias
Vigilância alerta sobre o consumo de suplementos.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=166304&titulo=noticias
Cai mortalidade por câncer no país, aponta Inca.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=166301&titulo=noticias
Abertas as inscrições para a Escola de Enfermagem do HC.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=166207&titulo=noticias
Cresce número de mortes por câncer do colo do útero.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=166199&titulo=noticias
AIDS: Sergipe tem uma média de 200 novos casos por ano.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=166316&titulo=noticias
Hoje é o Dia de Combate ao Câncer da Pele.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=166323&titulo=noticias
Saúde: alerta para queda na taxa de doação.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=166200&titulo=noticias
Número de doadores de sangue regulares aumenta no Brasil.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=166123&titulo=noticias
Nova vacina contra a dengue reduz em 95% os casos graves.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165225&titulo=noticias
Ministério da Saúde lança Guia Alimentar para População.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165354&titulo=noticias
SE apresenta situação de alerta para a Dengue.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165279&titulo=noticias
Seminário: Agrotóxicos em Alimentos.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165227&titulo=noticias
Médicos alertam sobre excesso de peso e sedentarismo.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165697&titulo=noticias
Anvisa aprova registro medicamento para tuberculose.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165656&titulo=noticias
Aracaju iniciará campanha contra Poliomielite e Sarampo.
Disponível em:www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165218&titulo=noticias
Seminário de Avaliação acontece no dia 18.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=165671&titulo=noticias
Conferência internacional sobre EaD acontecerá em Aju.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=165668&titulo=noticias
Aluno de SE está no 1º lugar na Olimpíada de Informática.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=165619&titulo=noticias
Projeto leva experimentos científicos para o agreste.
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Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=165614&titulo=noticias
SE não tem registros de casos de Febre Chikungunya.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165626&titulo=noticias
Municípios recebem atualização sobre Febre Chikungunya.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=166305&titulo=noticias
Avosos realiza corrida pela criança com câncer.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165307&titulo=noticias
SE registra 70 novos casos de câncer Infantojuvenil.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165361&titulo=noticias
Vacinação contra a Paralisia Infantil e Sarampo.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165414&titulo=noticias
SES faz alerta para impedir surto de dengue em Sergipe
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165401&titulo=noticias
Dia de Combate a Cegueira será realizado em Itaporanga.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165419&titulo=noticias
Consumidores devem observar garrafões de água mineral.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165426&titulo=noticias
Pais levam crianças para vacinação contra a poliomielite.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165454&titulo=noticias
Adolescentes precisam tomar dose da vacina do HPV.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165453&titulo=noticias
Prefeitura realiza mutirão oftalmológico em Aracaju.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165471&titulo=noticias
Meninas devem tomar segunda dose contra HPV.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165538&titulo=noticias
Aluno de SE é premiado na Olimpíada do Meio Ambiente.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=165802&titulo=noticias
Fapitec realiza o Seminário Estadual de Avaliação.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=165827&titulo=noticias
Inovação tecnológica discutida em conferência na Unit.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=165956&titulo=noticias
''Adote um Manancial'' é finalista do Prêmio Innovare.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=165958&titulo=noticias
Projeto Recuperar atende acerca de 1,5 mil pessoas.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=165959&titulo=noticias
Anvisa suspende medicamento de redução de cálcio.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165768&titulo=noticias
Sergipe deve vacinar 34 mil gestantes contra coqueluche.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165799&titulo=noticias
Disponível em:I Simpósio de Oncologia Clínica e Cirúrgica.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165810&titulo=noticias
Edital para financiar pesquisas sobre desenvolvimento.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165837&titulo=noticias
Vacina contra HPV só surte efeito após segunda dose.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165720&titulo=noticias
Anvisa estuda reclassificar canabidiol como medicamento.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165870&titulo=noticias
Câncer: diagnóstico precoce é o maior aliado para a cura.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165948&titulo=noticias
Profissionais participam de Oficina sobre sexualidade.
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Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165578&titulo=noticias
Meninas devem tomar segunda dose de proteção contra HPV.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165566&titulo=noticias
Saúde de Aracaju realiza I Fórum de Preceptoria no SUS.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=166014&titulo=noticias
27ª edição do Prêmio Jovem Cientista.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=166007&titulo=noticias
MNSL: Dia Mundial da Prematuridade será comemorado.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165765&titulo=noticias
Adolescentes continuam em busca de vacinação contra HPV.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165661&titulo=noticias
ANS suspende comercialização de 65 planos de saúde.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165649&titulo=noticias
Atenção Básica em Saúde é discutida em audiência no MP.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165788&titulo=noticias
Vacinação contra poliomielite e sarampo segue até dia 12.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=166313&titulo=noticias
Vacinação: postos de saúde ficam abertos neste sábado.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=166022&titulo=noticias
Campanha de vacinação termina esta semana.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=166058&titulo=noticias
Mudança na lei poderá mudar exigência na perícia médica.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=166061&titulo=noticias
Campanha mobiliza a população contra o racismo no SUS.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=166139&titulo=noticias
5ª edição da Patrulha Ambiental nos dias 8 e 9.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=165195&titulo=noticias
Abertas as inscrições para o prêmio Vivaleitura.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=165269&titulo=noticias
Enem 2013: resultado por escola será divulgado no dia 27.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=165148&titulo=noticias
Enem cresce entre instituições públicas e particulares.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=165187&titulo=noticias
Aluno de Gararu é classificada em Olimpíada do MEC.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=165319&titulo=noticias
XII Conferência Estadual de Educação começa hoje.
http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=165309&titulo=noticias
Abertas inscrições para o Prêmio Petrobras de Jornalismo.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=165373&titulo=noticias
Petrobras: 2ª edição do Prêmio Petrobras de Jornalismo.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=165412&titulo=noticias
Aluna de SE está na final da Olimpíada de Português.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=165674&titulo=noticias
Programa do MEC oferece formação em sete línguas.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=165803&titulo=noticias
Sisu: instituições têm até o dia 28 para fazer a adesão.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=165804&titulo=noticias
Cartilha: direitos de pessoas com Down à educação.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=165824&titulo=noticias
MEC publica edital para 1,5 mil vagas de curso online.
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Disponível em:www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=165840&titulo=noticias
Livros: FNDE lançará sistema para agilizar distribuição.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=165841&titulo=noticias
Codevasf tem projetos educação ambiental aprovados.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=166005&titulo=noticias
Institutos federais podem oferecer bolsas de pesquisa.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=166093&titulo=noticias
Pesquisador desenvolve projeto sobre 2ª Guerra em SE.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=166078&titulo=noticias
Eventos discutem sobre economia, política e comunicação.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=166132&titulo=noticias
Uso da criatividade na educação é discutido em seminário.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=166152&titulo=noticias
Curso de Marketing Digital acontece em Aracaju.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=166015&titulo=noticias
Abertas inscrições para oficina sobre direitos autorais.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=166163&titulo=noticias
UFS recebe Encontro de Educação e Movimentos Sociais.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=166144&titulo=noticias
Pronatec vai beneficiar pessoas com deficiência.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=166179&titulo=noticias
Universidade Corporativa deve ser consolidada em 2015.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=166249&titulo=noticias
Olimpíada de Matemática premia 6.500 estudantes.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=166303&titulo=noticias
SE é o 3º estado com rastreabilidade de alimentos.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=165252&titulo=noticias
Institutos ofertarão bolsas de pesquisa para estudantes.
Disponível em:http://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?id=166176&titulo=noticias
FAX AJU
Seminário discute agrotóxicos e alternativas agroecológicas de produção de alimentos.
Disponível em: http://www.faxaju.com.br/conteudo.asp?id
Seminário de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos nesta terça.
Disponível em: http://www.faxaju.com.br/conteudo.asp?id=192171
Conferência internacional sobre EaD acontecerá em Aracaju.
Disponível em: http://www.faxaju.com.br/conteudo.asp?id=192759
XIII jornada de psicanálise de aracaju nos dias 14 e 15.
Disponível em: http://www.faxaju.com.br/conteudo.asp?id=192421
UFS recebe Encontro de Educação e Movimentos Sociais.
Disponível em: http://www.faxaju.com.br/conteudo.asp?id=193435
ITPS realiza encontro para criação da Rede Consumo Seguro e Saúde.
Disponível em: http://www.faxaju.com.br/conteudo.asp?id=192394
Anvisa aprova registro de três novos genéricos.
Disponível em: http://www.faxaju.com.br/conteudo.asp?id=192148
Estudo pede mais campanhas sobre DST para homens que fazem sexo com homens.
Disponível em: http://www.faxaju.com.br/conteudo.asp?id=192452
Dengue: Aracaju apresenta nível médio de infestação.
Disponível em: http://www.faxaju.com.br/conteudo.asp?id=
Semarh não descarta queda de granizo em Sergipe.
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Disponível em: http://www.faxaju.com.br/conteudo.asp?id=
- Mudança do clima pode aumentar em 50% a ocorrência de raios.
Disponível em: http://www.faxaju.com.br/conteudo.asp?id=192785
Cientistas captam pela primeira vez as imagens de ‘diabo negro do mar’ Tecnologia.
Disponível em: http://www.faxaju.com.br/conteudo.asp?id=193415
Após pouso turbulento, cientistas confirmam estabilidade.
Disponível em: http://www.faxaju.com.br/conteudo.asp?id=192716192426
Sergipe é o 2º estado com maior proporção de grandes indústrias.
Disponível em: http://www.faxaju.com.br/conteudo.asp?id=192426
Sergipe tem menor percentual de miseráveis do nordeste, segundo o ipea.
Disponível em: http://www.faxaju.com.br/conteudo.asp?id=192435
F5 NEWS
Diabéticos participam da caminhada para alertar os perigos da doença.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/267446_diabeticos-participam-da-caminhadapara-alertar-os-perigos-da-doenca.html
Semarh realizará audiência sobre criação de Unidade de Conservação.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/267443_semarh-realizara-audiencia-sobre-criacaode-unidade-de-conservacao.html
Sergipe já vacinou mais de 250 mil animais contra a Raiva.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/267411_sergipe-ja-vacinou-mais-de-250-milanimais-contra-a-raiva.html
Aracaju entra no combate contra a Poliomielite e o Sarampo.
Disponível
em:
http://www.f5news.com.br/267475_aracaju-entra-no-combate-contra-apoliomielite-e-o-sarampo.html
Campanha de vacinação contra a Febre Aftosa já começou.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/267462_campanha-de-vacinacao-contra-a-febreaftosa-ja-comecou-.html
Próstata: quase metade dos brasileiros nunca foi ao urologista.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/267467_prostata-quase-metade-dos-brasileirosnunca-foi-ao-urologista-.html
Anvisa suspende medicamentos e interdita saneante e cosmético.
Disponível
em:
http://www.f5news.com.br/267466_anvisa-suspende-medicamentos-einterdita-saneante-e-cosmetico.html
Professores discutem rumos da educação estadual em Aracaju.
Disponível
em:
http://www.f5news.com.br/267528_professores-discutem-rumos-daeducacao-estadual-em-aracaju.html
Saúde lança guia alimentar para conter obesidade e doenças crônicas.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/267523_saude-lanca-guia-alimentar-para-conterobesidade-e-doencas-cronicas.html
Vacinação contra a Paralisia Infantil e Sarampo tem início neste sábado.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/277571_vacinacao-contra-a-paralisia-infantil-esarampo-tem-inicio-neste-sabado.html
Pesquisa mostra que 12% dos pais acompanham a educação dos filhos.
Disponível
em:
http://www.f5news.com.br/277567_pesquisa-mostra-que-12-dos-paisacompanham-a-educacao-dos-filhos.html
Brasil vai ficar sem teste para diagnosticar tuberculose latente.
Disponível
em:
http://www.f5news.com.br/287550_brasil-vai-ficar-sem-teste-paradiagnosticar-tuberculose-latente.html
Infarto: fique atento aos sintomas e aos fatores de risco.
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Disponível em: http://www.f5news.com.br/277550_infarto-fique-atento-aos-sintomas-e-aosfatores-de-risco.html
CCZ monitora casos de leishmaniose visceral nos conjuntos Médici I e II
Disponível em: http://www.f5news.com.br/297586_ccz-monitora-casos-de-leishmaniosevisceral-nos-conjuntos-medici-i-e-ii.html
Produção de Petróleo e gás natural está 8,5% maior em Sergipe.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/297582_producao-de-petroleo-e-gas-natural-esta85-maior-em-sergipe.html
Livro relata experiências do Programa de Educação Vocal da Seed.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/307635_livro-relata-experiencias-do-programa-deeducacao-vocal-da-seed.html
Projeto leva experimentos científicos para o agreste sergipano.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/307628_projeto-leva-experimentos-cientificospara-o-agreste-sergipano-.html
Diabetes: médicos alertam sobre excesso de peso e sedentarismo.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/307668_diabetes-medicos-alertam-sobre-excessode-peso-e-sedentarismo.html
Veja como se prevenir do mosquito transmissor da Dengue e Chikungunya.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/307660_veja-como-se-prevenir-do-mosquitotransmissor-da-dengue-e-chikungunya.html
Novo surto de gripe aviária atinge três países europeus.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/307709_novo-surto-de-gripe-aviaria-atinge-trespaises-europeus.html
Aluno de Simão Dias é premiado em Olimpíada de Saúde e Meio Ambiente
Disponível em: http://www.f5news.com.br/307710_aluno-de-simao-dias-e-premiado-emolimpiada-de-saude-e-meio-ambiente.html
Setor de serviços em Sergipe cresce 2,2%.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/307743_setor-de-servicos-em-sergipe-cresce-22.html
Sergipe deve imunizar 34 mil gestantes contra a coqueluche.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/307723_sergipe-deve-imunizar-34-mil-gestantescontra-a-coqueluche.html
MEC publica edital para 1,5 mil vagas de curso online de francês.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/307731_mec-publica-edital-para-15-mil-vagas-decurso-online-de-frances.html
Anvisa alerta para presença de substâncias proibidas em suplemento.
Disponível
em:
http://www.f5news.com.br/307732_anvisa-alerta-para-presenca-desubstancias-proibidas-em-suplemento.html
População envelhece e não há crescimento demográfico, alerta Ipea.
Disponível
em:
http://www.f5news.com.br/307746_populacao-envelhece-e-nao-hacrescimento-demografico-alerta-ipea.html
Congresso Sergipano de Direito Tributário acontece na próxima semana.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/307796_congresso-sergipano-de-direito-tributarioacontece-na-proxima-semana.html
Edificações brasileiras terão selo de eficiência energética.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/307795_edificacoes-brasileiras-terao-selo-deeficiencia-energetica.html
Dia “D” contra Polio e Sarampo foi tranquilo em Aracaju.
Disponível
em:
http://www.f5news.com.br/307807_dia-d-contra-polio-e-sarampo-foitranquilo-em-aracaju.html
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Campanha de vacinação contra a pólio e o sarampo termina esta semana.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/307826_campanha-de-vacinacao-contra-a-polio-eo-sarampo-termina-esta-semana.html
Aracaju atinge 81% da meta de vacinação contra Sarampo.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/307839_aracaju-atinge-81-da-meta-de-vacinacaocontra-sarampo.html
Anvisa alerta para presença de fungo em produto probiótico.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/307836_anvisa-alerta-para-presenca-de-fungo-emproduto-probiotico.html
Cresce número de mortes por câncer do colo do útero no Brasil.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/307853_cresce-numero-de-mortes-por-cancer-docolo-do-utero-no-brasil.html
Avosos realiza VII Workshop de Combate ao Câncer Infantojuvenil.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/307873_avosos-realiza-vii-workshop-de-combateao-cancer-infantojuvenil.html
Desmatamento cai 18% na Amazônia Legal em um ano.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/307881_desmatamento-cai-18-na-amazonia-legalem-um-ano.html
Moradores do Santa Tereza recebem curso de Educação Alimentar.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/307902_moradores-do-santa-tereza-recebemcurso-de-educacao-alimentar.html
Câncer de mama: médicos defendem incorporar teste genético ao SUS.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/307897_cancer-de-mama-medicos-defendemincorporar-teste-genetico-ao-sus-.html
Professor descobre em SE mais nova espécie de cactos do mundo.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/307932_professor-descobre-em-se-mais-novaespecie-de-cactos-do-mundo.html
Liga de Enfermagem realiza curso de interpretação de eletrocardiograma.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/307930_liga-de-enfermagem-realiza-curso-deinterpretacao-de-eletrocardiograma.html
Vacinação contra Paralisia e Sarampo é prorrogada até o dia 12.
Disponível em: http://www.f5news.com.br/307944_vacinacao-contra-paralisia-e-sarampo-eprorrogada-ate-o-dia-12-.html
A8 SE (Portal da TV Atalaia)
Novembro Azul: Exame de toque ainda é tabu para brasileiros.
Disponívelem:http://a8se.com/conteudo/2/44410/novembroazulexamedetoqueaindatabuparabr
asileiros.html
Anvisa aprova registro de três novos genéricos.
Disponívelem:http://a8se.com/conteudo/2/44399/anvisaaprovaregistrodetrsnovosgenricos.htm
l
Aracaju está entre as cidades brasileiras em alerta contra epidemia de dengue.
Disponívelem:http://a8se.com/conteudo/2/44428/aracajuestentreascidadesbrasileirasemalertac
ontraepidemiadedengue.html
Saúde lança guia alimentar para conter obesidade e doenças crônicas no país.
Disponívelem:http://a8se.com/conteudo/2/44442/sadelanaguiaalimentarparaconterobesidadee
doenascrnicasnopas.html
Pacientes com HIV/aids receberão medicamentos mais modernos.
Disponívelem:http://a8se.com/conteudo/2/44533/pacientescomhivaidsreceberomedicamentos
maismodernos.html
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Anvisa suspende lote de cosmético falsificado e interdita shampoo
Disponívelem:http://a8se.com/conteudo/2/44515/anvisasuspendelotedecosmticofalsificadoein
terditashampoo.html
HPV: menos da metade das meninas de 11 a 13 anos recebeu segunda dose da vacina.
Disponívelem:http://a8se.com/conteudo/2/44563/hpvmenosdametadedasmeninasde11a13anos
recebeusegundadosedavacina.html
No Dia Mundial do Diabetes, médicos alertam sobre excesso de peso e sedentarismo.
Disponívelem:http://a8se.com/conteudo/2/44627/nodiamundialdodiabetes,mdicosalertamsobr
eexcessodepesoesedentarismo.html
Menos da metade dos latino-americanos faz atividade física.
Disponível
em:
http://a8se.com/conteudo/2/44644/menosdametadedoslatinoamericanosfazatividadefsica.html
Excesso de peso dos brasileiros alerta para a prevenção da obesidade.
Disponívelem:http://a8se.com/conteudo/2/44640/excessodepesodosbrasileirosalertaparaaprev
enodaobesidade.html
Ministério da Saúde disponibiliza no SUS vacina contra coqueluche para gestantes.
Disponívelem:http://a8se.com/conteudo/2/44661/ministriodasadedisponibilizanosusvacinacon
tracoquelucheparagestantes.html
Anvisa alerta para presença de substâncias proibidas em suplemento.
Disponívelem:http://a8se.com/conteudo/2/44692/anvisaalertaparapresenadesubstnciasproibida
semsuplemento.html
Crianças com alergia ao leite não devem tomar vacina contra sarampo.
Disponívelem:http://a8se.com/conteudo/2/44718/crianascomalergiaaoleitenodevemtomarvaci
nacontrasarampo.html
Saúde alerta para vacinação de crianças com alergia à proteína do leite de vaca.
Disponívelem:http://a8se.com/conteudo/2/44713/sadealertaparavacinaodecrianascomalergiapr
otenadoleitedevaca.html
Pacientes de hepatite C poderão contar com novo tratamento no SUS.
Disponívelem:http://a8se.com/conteudo/2/44701/pacientesdehepatitecpoderocontarcomnovotr
atamentonosus.html
Anvisa suspende lotes de medicamento para tratar aumento de cálcio no sangue.
Disponívelem:http://a8se.com/conteudo/2/44761/anvisasuspendelotesdemedicamentoparatrata
raumentodeclcionosangue.html
Brasil vai produzir medicamento inovador contra tuberculose.
Disponívelem:http://a8se.com/conteudo/2/44803/brasilvaiproduzirmedicamentoinovadorcontr
atuberculose.html
Teste mostra falhas nas cadeirinhas para bebês e crianças.
Disponívelem:http://a8se.com/conteudo/2/44823/testemostrafalhasnascadeirinhasparabebsecri
anas.html
Empresas devem assinar autorização para 4G no dia 5 de dezembro.
Disponívelem:http://a8se.com/conteudo/2/44879/empresasdevemassinarautorizaopara4gnodia
5dedezembro.html
Anvisa alerta sobre o consumo de suplementos contendo medicamentos na composição
Disponívelem:http://a8se.com/conteudo/2/44876/anvisaalertasobreoconsumodesuplementosco
ntendomedicamentosnacomposio.html
Lei Antifumo entra em vigor na próxima semana.
Disponívelem:http://a8se.com/conteudo/2/44860/leiantifumoentraemvigornaprximasemana.ht
ml
Médicos defendem incorporação ao SUS do teste de perfil genético.
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Disponívelem:http://a8se.com/conteudo/2/44851/mdicosdefendemincorporaoaosusdotestedep
erfilgentico.html
Campanha contra a Poliomielite e o Sarampo será prorrogada.
Disponívelem:http://a8se.com/conteudo/2/44894/campanhacontraapoliomieliteeosaramposerp
rorrogada.html
Termina hoje campanha de vacinação contra sarampo e pólio em todo o país.
Disponívelem:http://a8se.com/conteudo/2/44883/terminahojecampanhadevacinaocontrasaram
poeplioemtodoopas.html
Campanha busca prevenir e diagnosticar o câncer de pele no país.
Disponívelem:http://a8se.com/conteudo/2/44912/campanhabuscaprevenirediagnosticarocncer
depelenopas.html

APÊNDICE B – TABELA DE ANÁLISES DE NOTÍCIAS
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CATEGORIAS
SITES DE
NOTÍCIAS
A8 SE
F5 NEWS
JORNAL DA
CIDADE ON LINE
INFONET
G1 SERGIPE
FAX AJU
TOTAL

CATEGORIAS
SITES
INSTITUCIONAIS
EMDAGRO
FAPESE
UFS
SERGIPETEC
SEDETEC
FAPITEC
UNIT
EMBRAPA
ITPS
TOTAL

PROXIMIDADE

ESTRUTURA DA
NOTÍCIA

PRODUÇÃO

LOC

NAC

NOT

MAT

REL

RED

ASS

AGÊ

4
24

21
16

0
0

22
24

3
16

1
5

3
16

21
19

56

10

8

38

20

36

22

8

68
12
10
174

41
0
5
93

8
1
0
17

50
9
9
152

51
2
6
98

11
8
4
65

59
2
6
108

39
2
5
94

PROXIMIDADE

ESTRUTURA DA
NOTÍCIA

PRODUÇÃO

LOC

NAC

NOT

MAT

REL

RED

ASS

AGÊ

3
0
9
3
11
14
20
7
2
69

0
0
3
0
9
1
1
2
0
16

0
0
0
0
0
4
0
2
0
6

3
0
7
2
17
11
21
7
1
69

0
0
5
1
3
0
0
0
1
10

2
0
7
2
15
15
21
9
1
72

0
0
5
1
3
0
0
0
1
10

1
0
0
0
2
0
0
0
0
3

LEGENDA:
LOC = LOCAL; NAC = NACIONAL; NOT = NOTA; MAT = MATÉRIA; REL = RELEASE; RED =
REDAÇÃO; ASS = ASSESSORIA; AGÊ = AGÊNCIA

SITES DE

ECO

EDITORIAS
MA
SAÚ EDU TEC

EVE

TOTAL
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NOTÍCIAS
A8 SE
F5 NEWS
JORNAL DA CIDADE
ON LINE
INFONET
G1 SERGIPE
FAX AJU
TOTAL

0
2

0
4

25
24

0
3

0
2

0
5

25
40

3
23
2
2
32

4
2
5
3
18

27
39
0
3
118

8
9
0
0
20

0
1
0
1
4

24
35
5
6
75

66
109
12
15
267

SITES INSTITUCIONAIS ECO MA
SAÚ EDU TEC EVE TOTAL
EMDAGRO
0
2
0
0
0
1
3
FAPESE
0
0
0
0
0
0
0
UFS
0
1
1
5
2
3
12
SERGIPETEC
0
0
0
0
0
3
3
SEDETEC
8
0
0
0
0
12
20
FAPITEC
0
0
0
4
0
11
15
UNIT
0
1
1
5
0
14
21
EMBRAPA
0
0
0
1
0
8
9
ITPS
0
0
0
0
0
2
2
8
4
2
15
2
54
85
TOTAL
LEGENDA:
ECO = ECONOMIA; MA = MEIO AMBIENTE; SAÚ = SAÚDE; EDU = EDUCAÇÃO; TEC =
TECNOLOGIA; EVE = EVENTOS

APÊNDICE C – WEBSITE CIÊNCIA EM PAUTA SE
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