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RESUMO: O Laboratório de Bioquímica de Proteínas (BIOPROT) da UFPE tem divulgado a ciência
produzida em periódicos especializados e através de palestras em eventos cientíﬁcos. Porém, há uma
necessidade de comunicação de uma forma mais ampla com a sociedade. Nesse sentido, o projeto tem
como objetivo consolidar duas ferramentas criadas recentemente com o objetivo de promover a
comunicação e divulgação da ciência para a sociedade, principalmente estudantes de diferentes níveis
e proﬁssionais da Saúde, Biotecnologia, Engenharia, entre outros. Para tanto, o BIOPROT criou dois
canais de comunicação: a RÁDIO BIOPROT e a TV BIOPROT. A RÁDIO BIOPROT é um podcast hospedado
nas principais plataformas de streaming (Spotify, Castbox, Anchor, Apple Podcasts, PocketCasts,
RadioPublic e Deezer) e conta com o programa VOZES DA CIÊNCIA, o qual será produzido em
temporadas, com episódios publicados todas as quartas-feiras. A TV BIOPROT está programada para
ser transmitida através de dois canais: IGTV no Instagram e YouTube. O programa idealizado, também
apresentado em temporadas, se chama BIOPROT ENTREVISTA e vai ao ar nas segundas-feiras. Há
ainda possibilidade de produção de outros programas para a RÁDIO BIOPROT e TV BIOPROT durante o
desenvolvimento do projeto. Esse projeto engloba, no mínimo, da segunda até a quinta temporadas de
ambos os programas. Os dois programas podem ser acessados de forma gratuita em páginas e
aplicativos de fácil acesso. O projeto conta com a participação de estudantes de Graduação, que atuarão
na divulgação, contatos com potenciais entrevistados, organização de roteiros e participação nas
entrevistas e nas gravações do podcast.

