CONVITE ABERTO A COMUNIDADE DO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DA UNICAMP.
Projeto de extensão:
MAGMACAST - O Podcast das Geociências
A equipe do Magmacast – O Podcast das Geociências – vem comunicar a abertura de
fluxo contínuo para submissão de propostas de temas para elaboração de episódios de podcast
relacionado às geociências, e para apoio técnico ao projeto de extensão. Para o sucesso do projeto
contamos com apoio do corpo discente, docente e técnico–administrativo do nosso instituto. O
Magmacast tem origem no curso de Geologia, mas reformulamos nossa proposta para conversar
com todas as áreas do conhecimento geocientífico. Junto à nossa comunidade queremos construir
um projeto interdisciplinar que divulgue para a comunidade o potencial científico do nosso
instituto.

O que é podcast?
Podcast é um arquivo de áudio, semelhante a um programa de rádio, armazenado na
internet. Podem ser reproduzidos e baixados em diversas plataformas a cada novo episódio. Esse
meio de comunicação tem se popularizado em todo o mundo e no Brasil, onde cresceu quase 70%
em 2019 e em 2020 atingiu mais de 20 milhões de ouvintes.
O que é o Magmacast?
É um podcast de divulgação de Geociências. A primeira temporada do projeto foi parte
do processo de ensino/aprendizagem da disciplina de Petrografia e Petrologia Ígnea do quinto
semestre do curso de graduação em geologia do IG–UNICAMP, durante o primeiro semestre de
2020. O Magmacast (nome dado ao podcast) apresenta e discute temas direcionados a quem se
interessa ou estuda as Geociências. O formato do projeto contempla também um blog disponível
na internet com conteúdo complementar e referências relacionadas a cada episódio
(https://magmacast.wordpress.com).
Durante a primeira temporada foram elaborados dez episódios disponibilizados
semanalmente nas principais plataformas digitais e transmitidos na Rádio Unicamp (RTV) entre
os meses de agosto e outubro de 2020, com audiência totalizando mais de 1863 reproduções nas
plataformas digitais até 1/3/2021. Cada episódio do Magmacast entrevistou pesquisadores do IG
com conhecimentos relacionados aos temas discutidos. O projeto teve início como atividade
avaliativa da disciplina da graduação, mas ao longo do seu desenvolvimento ganhou relevância e
se tornou projeto de extensão no IG.
Nosso objetivo:
O objetivo do Magmacast é trabalhar a interdisciplinaridade, adaptando–se a novas
linguagens, mas sem perder o rigor científico. Além de divulgar as linhas de pesquisa

desenvolvidas no IG–UNICAMP e colaborar para que a sociedade se familiarize com a
metodologia científica e amplie sua reflexão sobre temas relacionados ao Sistema Terra.

VENHA DIVULGAR SEU CONHECIMENTO CIENTÍFICO
O Magmacast vai selecionar até 10 propostas de temas para episódios que serão
produzidos durante o biênio 2021–2022. Queremos conversar com todas as áreas das geociências.
Se você tem afinidade com algum tema das geociências, se você quer divulgar sua pesquisa, se
você tem curiosidade sobre como elaborar material de divulgação científica, se inscreva em nosso
fluxo contínuo de temas para o Magmacast no FORMULÁRIO em anexo. É necessário estar
conectado a sua conta @unicamp.
“Ah, eu até gostaria de participar, mas não tenho ideia para um tema”
Não tem problema! Faça sua inscrição! Manter um projeto desse porte, com rigor técnico
e científico, dá trabalho. Buscamos apoio para atuar em diversas frentes. Você pode propor um
tema e aprender a elaborar um roteiro para comunicação científica, ou atuar nos bastidores do
projeto, auxiliando, por exemplo, a captação de áudio e edição dos programas e a elaboração de
material para divulgação em mídias on-line.

Para a segunda temporada nossa proposta é apresentar temas das Geociências e relacionálos a um conceito moderno de Sistema Terra, que pretende aproximar as ciências naturais
das ciências humanas e que inclui qualidade de vida como ponto fundamental para o
equilíbrio do planeta.
“Mas a minha ideia para episódio é sobre um tema super específico. Não estou vendo
uma conexão direta com esse conceito tão amplo.”
O recorte da temporada parte da ideia de que “Tudo está conectado”. Parte do nosso
trabalho é ajudar a construir essa interdisciplinaridade em todos os episódios. Não se acanhe! Nós
vamos construir juntos.

Abaixo, seguem as áreas em que você pode se inscrever para somar com o projeto de
extensão. São quatro frentes divididas entre Núcleo Científico e Núcleo Técnico.
– Núcleo Científico –
1 - Comunicador(a) científico(a): Propõe ou participa de tema proposto pela equipe,
elabora roteiro com apoio da equipe Magmacast e, caso queira, participa do episódio como
entrevistado(a);
2 - Peer Reviewer (revisores): Realiza a revisão científica dos roteiros e textos.

– Núcleo Técnico –
1 - Elaboração de material de divulgação de episódios e de impulsionamento do podcast
em mídias on-line;
2 - Administração de redes sociais (Blog, Spreaker, Instagram, Twitter, etc.).

Além da clara contribuição para um dos pilares que sustentam a universidade pública,
nosso projeto de extensão permite que os participantes desenvolvam habilidades relacionadas a
comunicação científica para o grande público. E como forma de agradecimento a tod@s que
colaborarem para a manutenção do Magmacast:
1 – A equipe (técnica e científica) envolvida em cada episódio será relacionada no
conteúdo complementar do respectivo episódio no blog (magmacast.wordpress.com);
3 – A equipe científica receberá certificado de participação de acordo com seu
envolvimento: Peer Reviewer (revisores) ou Comunicador Científico (participante de elaboração
de roteiro e/ou entrevistado).

Dúvidas?
Após sua inscrição entraremos em contato para maiores esclarecimentos sobre sua
participação. Desde já garantimos que, na medida do possível, vamos nos adaptar para garantir
que sua participação no projeto seja gratificante e atenda suas expectativas e disponibilidade de
tempo. Caso queira antecipar alguma questão, no FORMULÁRIO temos um espaço para que
deixe suas dúvidas, expectativas ou sugestões. Além disso você pode acessar nosso blog e nos
enviar uma mensagem.

Atenciosamente,
Equipe Magmacast.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
https://forms.gle/b477ZKuHrvEBpMoS8

