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Professora do IFRJ recebe prêmio nacional de blogs
Andréa Motta conseguiu o
segundo lugar no prêmio Top
Blog, o mais importante para
quem edita blogs no Brasil
O blog “Conversa de Português”, criado
pela professora Andréa Motta, do campus Nilópolis, recebeu o segundo lugar
do prêmio mais importante para quem
edita blogs no Brasil, o Top Blog. A premiação foi realizada no dia 25 de abril,
em São Paulo, e reuniu os premiados de
todas as categorias.
O blog concorreu na categoria “educação” e a votação aconteceu em duas etapas: na primeira, o “Conversa” ficou entre os cem mais votados pelo júri popular;
na segunda, foi classificado entre os três
mais votados pelo júri acadêmico.
A ideia de criar o “Conversa de Português” surgiu em 2008, quando uma das
turmas do campus sugeriu a criação de
um espaço para publicação dos resumos
de suas aulas. “Criei o site, mas não deu
tempo de usá-lo bem com aquela turma.
Somente em 2009, com uma turma do
técnico em Química, eu passei a publicar
as minhas aulas e as dicas dadas”, conta
a professora.
Andréa diz que encara o blog como material de apoio para os alunos e fonte de
consulta para quem o acessa. “Quando
os organizadores de um prêmio como
esse têm a preocupação de inserir os
blogs educacionais, isso é a confirmação

IFRJ obtém acesso
temporário à
revista Bioanalysis

Andréa Motta criou o ‘Conversa de Português’ para publicar os resumos de suas aulas

do que os muitos professores já sabiam e
repetem há anos: blog não é futilidade!”,
afirma.
O Prêmio Top Blog é um sistema interativo
de incentivo cultural destinado a reconhecer e premiar, mediante votação popular
(júri popular) e acadêmica (júri acadêmico), os blogs do Brasil que possuam
a maior parte de seu conteúdo voltado
para o público brasileiro, em língua portuguesa, com melhor apresentação técnica específica a cada grupo (Pessoal e Profissional ) e suas respectivas categorias.

“Literatura na Corda” e consiste no meio
de divulgação do projeto de iniciação
científica “Literatura de cordel como patrimônio cultural”, escrito por ela e pela aluna de Produção Cultural Sabrina Veloso e
que, em breve, terá os textos da também
aluna Liliane Gonçalves. O segundo blog
é o “Lobatize!”, que está sendo criado
pelos orientandos do projeto “O petróleo
na produção literária de Monteiro Lobato”, desenvolvido no âmbito do PFRH/
Petrobras.

Atualmente, Andréa está envolvida com
dois outros blogs. O primeiro se chama

O Instituto Federal do Rio de Janeiro obteve acesso irrestrito à revista Bioanalysis
por 60 dias. De 5 de maio a 5 de julho,
os computadores locais dos campi do IFRJ
poderão acessar os artigos da publicação científica britânica.
“É uma revista com bom conceito na área
- que é a interface da análise química
com análise biológica/biomédica. Mas

não está disponível no portal da Capes,
o que dificulta o acesso a pesquisadores
em todo Brasil, a não ser que seja revisor
ou esteja disposto a pagar o preço usual
de artigos internacionais”, diz o professor
Ademário Iris da Silva Júnior, do campus
Rio de Janeiro. Ele é revisor da revista e
foi o responsável, em parceria com a Proppi, pelo contato com a publicação.

