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LQES News: 500 mil acessos em 2007
[21/1/2008] A cada 15 dias, o LQES News, publicação virtual
do Laboratório de Química do Estado Sólido, do Instituto de
Química, chega a seus mais de 2600 assinantes. Isso já se
repete há 7 anos. Em 2007, foram 500 mil acessos de um total
de 1,3 milhão desde a sua criação. Para saber mais sobre a
publicação técnica, o Portal Unicamp entrevistou o professor
Oswaldo Luiz Alves, que responde pelo boletim. Leia a última
edição e saiba um pouco mais do LQES News.
Portal Unicamp - Em sete anos o LQES News recebeu 1,3
milhão de acessos. Apenas em 2007, 500 mil. A que atribui o
crescimento?
Oswaldo Luiz Alves - Acreditamos que a indexação feita no
Google, inclusive com sistema de busca no próprio site, acabou
por dar grande visibilidade ao LQES Website. A média de acessos
ao site em 2007 foi de cerca de 45 mil acessos/mês. Outro ponto
que consideramos importante, e que certamente contribuiu para
esta performance, foram as noticias de C,T&I, provenientes do
Observatório LQES de C,T&I, que neste momento “antena” cerca
de 30 países e mais de 200 sites. O acervo de informações sobre
Nanociência e Nanotecnologia (o mais completo em língua
portuguesa) também teve papel importante nesta fase do
projeto.
Portal - Como é produzido o LQES News? Quantas pessoas
formam a equipe e como é a participação de cada uma? Aceita
artigos de colaboradores?
Oswaldo – O LQES News tem uma equipe enxuta, que trabalha
muito para poder colocar o boletim quinzenalmente na rede. Em
todo o seu tempo de existência em nenhum momento o LQES
News perdeu a sua periodicidade. Neste momento estamos
trabalhando na edição 141, que irá para o ar no início de
fevereiro. Somos quatro pessoas: Maria Isolete Alves (editora
chefe), Oswaldo Luiz Alves (editor científico), Ítalo Mazali (editor
associado) e Paulo Amaral (webmaster). Depois da escolha da
pauta, baseada nas informações escoimadas do Observatório,
temos um processo de validação científico-tecnológica dos
conteúdos e, muitas vezes, uma etapa de confirmação obtida
pelo cruzamento de informações. Em seguida, inicia-se o
processo de tradução/redação das diferentes matérias,
procurando contextualizá-las e, sempre que possível, usando
uma linguagem ágil - muitas vezes invocando aspectos da
cultura brasileira -, entretanto sem perder o rigor científico e,
sobretudo, procurando levar formação e informação de qualidade
e validada aos leitores. Nossa linha não é a do “furo”, mas sim o
ponto de partida para novas reflexões. Vencida esta etapa vem o
copy-desk, as ilustrações e, assim, o LQES News está pronto para
veiculação pela rede. Com relação a artigos de colaboradores
estamos totalmente abertos à sua publicação, desde que estejam
dentro da linha editorial do boletim. Serão sempre muito
bem-vindos.
Portal -Quantos assinantes tem o boletim virtual? Como
assiná-lo?
Oswaldo – Neste momento o Boletim LQES News tem
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exatamente 2620 aderentes; ou seja, pessoas que recebem o
boletim quinzenalmente. O envio é gratuito. Assinaturas na
página do LQES News. [Acesse e assine agora].
Portal - Qual tipo de notícia é mais acessada? Qual a campeã
em acessos e quais os números?
Oswaldo – O LQES News é composto de várias rubricas. Além
das notícias temos os artigos de divulgação, as entrevistas com
grandes nomes da comunidade científica, os artigos de opinião, o
Glossário LQES, o LQES Index, LQES Responde etc. Estas
rubricas podem atender diferentes públicos, tais como estudantes
de graduação e pós-graduação e público em geral. Em termos do
interesse do grande público aparecem as matérias gastronomia
molecular (14632 acessos em 2007) e pilhas e baterias: descarte
de pilhas (11200). Do ponto de vista educacional o maior acesso
refere-se às recomendações de segurança de laboratório químico
(10.528 acessos)
Portal - O que o boletim contribui para a divulgação do LQES?
Quais as principais linhas de pesquisa do laboratório?
Oswaldo – O boletim tem dado grande visibilidade aos trabalhos
realizados no Laboratório, apesar de termos o cuidado de apenas
veicular notícias que tenham caráter relevante e abrangente.
Algumas redações de jornais têm feito suas matérias partindo
das notícias pautadas pelo LQES News. Da mesma maneira
algumas associações como a Abifina, órgãos de governo como
ABDI, MCT e Conselhos Regionais de Química têm veiculado
nossas notícias ou recomendado LQES Website em seus portais.
Muito importante tem sido a colocação na rubrica Última Hora
(Portal da Unicamp) de chamadas das matérias do LQES o que,
certamente amplia, sobremaneira, ainda mais o nosso público. O
Laboratório tem se dedicado à realização de pesquisas em
Química de Materiais, com ênfase em Nanotecnologia (materiais
nanoestrutrados, nanotubos, nanopartículas) e materiais
avançados, tais como vidros e vitrocerâmicas porosas, visando
sua aplicação como sensores e sistemas para remediação
ambiental. Além das publicações científicas (mais de 200), o
LQES já depositou 16 patentes e, neste nomento, está fazendo a
transferência de tecnologia, via processo de licenciamento, de
um sistema para remediação ambiental de efluentes para a
empresa Contech.
(Roberto Costa)
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