
Memória da 1ª Reunião Geral da Rede Brasileira de Ciência Cidadã

Às 17h00 do dia 05 de maio de 2022, por meio remoto (plataforma zoom) teve início a 1ª reunião 

aberta aos membros da Rede Brasileira de Ciência Cidadã (doravante denominada RBCC). 

Natalia Ghilardi-Lopes deu boas vindas a todos os presentes e iniciou a reunião se apresentando, 

seguida da apresentação dos demais membros do Comitê Gestor Pró-tempore da RBCC (Blandina 

Viana, Caren Queiroz, Angelo Loula, Juliana França, Sheina Koffler e Eduardo Alexandrino).

Os resultados obtidos pela RBCC desde a sua fundação foram apresentados, a saber:

§ Criação do site da RBCC - www.rbcienciacidada.org.br; 

§ Criação de formulário de adesão à RBCC (disponível no site) - 412 membros em 05/05/2022;

§ Criação de grupo de emails (rbcienciacidada@googlegroups.com), o qual permitiu a divulgação das 

atividades de ciência cidadã sendo desenvolvidas no Brasil pelos membros e está aberta para 

promover o diálogo constante;

§ Promoção do I Workshop da RBCC e lançamento oficial da rede em março de 2021 (24-25/03/21) - 

https://youtu.be/UFnaUYpVmgM;

§ Criação dos canais de comunicação da RBCC - Youtube, Instagram e Twitter (@rbcienciacidada) e 

Facebook (https://www.facebook.com/rbcienciacidada);

§ Produção colaborativa da CARTA ABERTA da RBCC a partir das discussões estabelecidas 

durante o I Workshop (entre abril e setembro de 2021);

§ Produção colaborativa do Documento Norteador do Sistema de Governança da RBCC, o qual ficou 

aberto para sugestões entre 30/08 e 01/10 de 2021;

§ Pré-definição de Grupos de Trabalho para início das atividades em 2022 (disponível no site);

§ Manifestação de apoio a publicações (livros) em CC e parceria com a plataforma Civis do IBICT;

§ Início do planejamento do II Workshop da RBCC (em andamento).

Em seguida, foram apresentados os pontos de pauta da reunião, a saber:

1. Apresentação da estrutura de governança da RBCC - relatora: Caren Queiroz Souza;

2. Votação do Documento Norteador da RBCC;

3. Formação de comissão eleitoral para definição das regras de eleição do novo comitê gestor da 

RBCC (mandato janeiro/2023-dezembro/2024);

4. Organização da primeira reunião específica dos GTs de trabalho da RBCC.
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Posteriormente, Natalia passou a palavra para Caren para apresentação da estrutura de 

governança da RBCC (ponto de pauta 1). Caren explicou sobre a estrutura geral do Documento 

Norteador do Sistema de Governança da RBCC e especificou os detalhes de constituição do Comitê 

de Governança, Comitê Gestor e Grupos de Trabalho (GTs). Ainda, explicou que os membros do 

Comitê Gestor são votados pelos membros dos GTs.

Após a apresentação, passou-se para o ponto 2 da pauta, sendo que foi explicado que o 

Documento Norteador já havia passado por um processo de consulta junto aos membros da RBCC 

entre agosto e outubro de 2021 e que, naquele momento,os participantes da reunião apenas deveriam 

manifestar se aprovavam o documento, reprovavam o documento ou se abstinham. Bruno Albertini, 

membro da rede que estava como host no zoom, abriu uma enquete e os participantes votaram, 

sendo que o resultado obtido foi 83% de aprovação, 0% de reprovação e 17% de abstenção (Figura 

01).

Figura 01 - Print da tela do zoom com o resultado da votação do Documento Norteador da RBCC.

Em seguida, passou-se para o ponto 3 da pauta, ou seja, formação de uma comissão eleitoral 

para definição das regras de eleição do novo comitê gestor da RBCC (mandato janeiro/2023-

dezembro/2024).  Angelo Loula explicou que a comissão eleitoral definiria as regras da eleição, que 

não estão estabelecidas no documento norteador, e que ele se colocava à disposição para fazer parte 

da comissão. Natalia lembrou aos participantes que os integrantes da comissão eleitoral não poderiam 

ser candidatos ao Comitê Gestor. Após as explanações, voluntariam-se para compor a comissão: 

1.Angelo Loula; 2.Gina Leite; 3.Amanda Witt; 4.Flávia Virgílio e 5.Fábio Martins.



Finalmente, passou-se ao último ponto de pauta. Foi explicado que seria importante que ocorresse 

a primeira reunião dos GTs até julho de 2022. Para isso, seria necessário haver um facilitador dessa 

primeira reunião, ou seja, uma pessoa para chamar a reunião para que fosse possível a eleição do 

coordenador de cada GT nessa primeira reunião. Ainda, foi explicado que o coordenador de cada GT 

é eleito pelos membros do próprio GT na primeira reunião e que os GTs não são fixos, podendo ser 

extintos ou criados a depender das demandas e necessidades dos membros da RBCC. Alguns 

participantes não lembravam a qual GT tinham se vinculado inicialmente. Conforme foram se 

voluntariando para chamar a reunião, foi-se confirmando a qual GT cada membro estava vinculado. A 

lista com os nomes dos membros e respectivos GTs não foi divulgada a fim de garantir a proteção aos 

dados pessoais dos membros. Ficou decidido que os representantes para o chamamento seriam: 

Mariana Braga (GT 1 – Articulação e sustentabilidade); Allan Iwama (GT 2 – Engajamento de 

participantes); Denise Gaspar (GT 3 – Capacitação e produção de materiais educativos); Karlla 

Barbosa (GT 4 – Comunicação estratégica e eventos); Amanda Witt (GT 5 – Pesquisa e 

monitoramento) e Bruno Albertini (GT 6 – Tecnologia e uso de dados). Cada representante irá 

organizar e divulgar a reunião do respectivo GT, com apoio do comitê gestor pró-tempore.

Após essa definição, a reunião foi encerrada e foi aberto espaço de fala para que os participantes 

da reunião pudessem se apresentar e comentar sobre seus projetos e ligações com a ciência cidadã.

Brasil, 05 de maio de 2022.


