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Orientações para elaboração de Relatos de Práticas e Experiências
Uma das preocupações do Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo Ambiental é
propiciar um espaço de formação de novos pesquisadores e jornalistas ambientais. Por isto, neste
ano a seleção de trabalhos inclui Relatos de Práticas e Experiências, um espaço privilegiado de
conexão entre a práticas e a pesquisa. Conforme o edital, as sessões de Relatos de Práticas e
Experiências são destinadas a textos que reflitam sobre práticas, projetos ou ações em jornalismo
ambiental ou comunicação ambiental, submetidos por profissionais da área não ligados a
programas de pós-graduação e grupos de pesquisa. Para melhor apoiar os profissionais que
desejem enviar trabalhos para esta categoria, a Comissão Científica elaborou algumas orientações
gerais.
→ A experiência ou prática deve ser relatada com riqueza de detalhes, permitindo conhecer
seus objetivos, procedimentos ou métodos de trabalho, resultados esperados, resultados
obtidos.
→ O objetivo do relato é refletir sobre a prática e compartilhar experiências. Assim, a
descrição da prática ou experiência deve promover uma reflexão sobre sua pauta ou ideia
central, seu planejamento, o formato e/ou as ações realizadas, os resultados alcançados, as
implicações e/ou inquietações que a prática tenha despertado nos profissionais nela
envolvidos.
→ Não é necessária uma revisão bibliográfica rigorosa e extensiva, mas é importante que a
reflexão esteja apoiada em alguma leitura que lhe seja correlata e ajude a analisar a prática
relatada, até mesmo indicando possíveis questões de pesquisa que poderiam merecer atenção
futura.
→ A reflexão sobre a prática é importante tanto para despertar novos objetos de pesquisa
científica quanto para sistematizar seus processos e resultados de modo que seja replicável
em outros contextos. Desse modo, encorajamos os profissionais a incluírem em seus relatos
as soluções financeiras e institucionais que viabilizaram a experiência relatada.
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