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Grupo Consultivo de DivulgaçãoGrupo Consultivo de DivulgaçãoGrupo Consultivo de DivulgaçãoGrupo Consultivo de Divulgação    

    
O que é notícia? O que é notícia? O que é notícia? O que é notícia?     
Uma importante descoberta científica, a abordagem nova de um tema, curiosidades inéditas a  
respeito de um assunto. Onde parece não render nada, talvez haja uma grande notícia.  
Por que falar com a imprensPor que falar com a imprensPor que falar com a imprensPor que falar com a imprensa? a? a? a?     
- o assunto já foi pautado  
- o jornalista precisa investigar um tema  
Como atender o jornalista? Como atender o jornalista? Como atender o jornalista? Como atender o jornalista?     
- pessoalmente  
- por meio de releases  
- por telefone  
- por e-mail  
Quando atender? Quando atender? Quando atender? Quando atender?     
O jornalista sempre trabalha em regime de urgência 
 
Roteiro para dRoteiro para dRoteiro para dRoteiro para divulgação às mídiasivulgação às mídiasivulgação às mídiasivulgação às mídias    (jornais, revi(jornais, revi(jornais, revi(jornais, revistas, portais, TVs e rádios)stas, portais, TVs e rádios)stas, portais, TVs e rádios)stas, portais, TVs e rádios)    
 

Sobre o pesquisador (docente, pós-graduando ou graduando) 
a) qual é sua formação? 
b) qual é seu orientador (nome e departamento)? 
Sobre a pesquisa/atividade 
1. Qual foi a proposta principal (observação específica) que levou a realização do 
projeto/atividade? 
2. Qual é o objetivo do projeto/atividade? 
3. Como vem sendo realizado o projeto (como está sendo planejada a atividade)? 
onde? quem está  
envolvido? 
4. Que benefícios sua pesquisa/atividade trará ao setor? 
5. Quais os resultados principais?  
6. Que outros aspectos gostaria de destacar? 
7. O projeto/atividade é financiado por alguma agência de fomento?  
- indicar contatos (pesquisador e orientador): telefones e e-mails  
 
enviar para: imprenenviar para: imprenenviar para: imprenenviar para: imprensa.esalq@sa.esalq@sa.esalq@sa.esalq@usp.brusp.brusp.brusp.br    
dúvidas:dúvidas:dúvidas:dúvidas:    (19) (19) (19) (19) 3447.86133447.86133447.86133447.8613    

  


