Ementa - "Como cobrir a crise climática — e
combater a desinformação"
Bem-vindo/a ao novo MOOC do Centro Knight, "Como cobrir a crise climática — e
combater a desinformação", organizado pelo Centro Knight para o Jornalismo nas
Américas e patrocinado pela Google News Initiative. Durante este curso online aberto
massivo de quatro semanas, que será realizado de 08 de agosto a 04 de setembro de 2022,
os alunos aprenderão sobre ciência climática e jornalismo climático, bem como esforços
para minar a ciência climática com desinformação. Assista ao vídeo abaixo e continue
lendo para mais detalhes, incluindo instruções sobre como se inscrever.

Foco principal

Este curso irá ajudá-lo/a a cobrir as mudanças climáticas – uma crise global e um jogo
político. Discutiremos o que sabemos sobre a ciência que mostra que o aquecimento global
é real e uma ameaça, e como identificar e lidar com a desinformação climática. Mais
importante, falaremos sobre como escrever sobre um planeta se esquentando de maneira a
alcançar seu público e (talvez) até persuadi-lo.

Quem pode se inscrever? (Para quem é este curso?)

Jornalistas – quaisquer jornalistas, não apenas jornalistas de ciência – bem como
aspirantes a jornalistas, escritores, podcasters e storytellers interessados em mostrar ao
público como o planeta está mudando e o que isso significa. Como disse a jornalista Emily
Atkin: “Todos deveriam ser repórteres climáticos. E se você ainda não é um repórter de
clima agora, você será.”

Objetivos

Após concluir este curso, você irá:
•

Compreender os princípios científicos básicos das mudanças climáticas;

•

Aprender a reconhecer e combater os métodos e ferramentas de desinformação que
aqueles que se opõem à ação sobre as mudanças climáticas usam para poluir o
debate sobre a ciência climática;

•

Ser capaz de ver os ângulos de clima em uma ampla variedade de pautas;

•

Desenvolver um faro para contar histórias de clima — não apenas por meio de
artigos científicos, mas por meio da vida de pessoas que as vivenciam, de modo que
os leitores possam se identificar com elas.

Ferramentas/Aplicativos necessários

Este curso requer apenas que você tenha acesso a uma conexão com a Internet e um
navegador da web.

Como o curso funciona

Nosso MOOC é um curso assíncrono. Isso significa que não há eventos ao vivo agendados
em horários específicos. Você pode fazer login no curso e realizar as atividades ao longo da
semana no seu próprio ritmo, nos horários e dias que lhe forem mais convenientes.
Apesar de sua natureza assíncrona, existe uma estruturação para ajudar a dar ritmo ao
curso.
O material está organizado em quatro módulos semanais. Lecionarei cada módulo,
abordando os tópicos por meio de vídeos, apresentações, leituras e fóruns de discussão.
Haverá um quiz a cada semana para testar o conhecimento que você adquiriu através dos
materiais do curso.
Os quizzes e a participação semanal nos fóruns de discussão são os requisitos básicos para
obter um certificado de participação ao final do curso. Um certificado de conclusão está
disponível para aqueles que atenderem a todos os requisitos do curso e pagarem uma taxa
administrativa de US$ 30 (trinta dólares americanos). O certificado de conclusão é
concedido pelo Centro Knight para o Jornalismo nas Américas e demonstrará sua
participação no curso online.
Este curso é muito flexível. Se você ficar para trás com os materiais, terá toda a duração do
curso para completá-los. Mas não faça isso. Tentar recuperar tudo de uma vez só não te
dará o melhor resultado. Tente concluir cada um dos itens a seguir antes do final de cada
semana para aprender de forma mais eficaz:
● Aulas em vídeo
● Leituras e apostilas/exercícios
● Participação nos fóruns de discussão
● Testes que cobrem conceitos das aulas e/ou leituras

Programa do curso
Módulo introdutório: descrição do curso
Bem-vindo/a! No módulo introdutório, você terá uma visão geral da estrutura do curso e
conhecerá John Schwartz, o instrutor. O vídeo fornecerá uma visão geral do curso, e John
vai falar sobre como as mudanças climáticas são a pauta mais importante que temos no
mundo agora. Aqui, você poderá acessar os materiais de leitura introdutória do curso.

Módulo 1: O que sabemos sobre mudanças climáticas e por que o sabemos
(08 a 14 de agosto de 2022)

É aqui que abordaremos os fundamentos da mudança climática – o que sabemos sobre isso
e por que o sabemos. Essa ciência vem se desenvolvendo há mais de cem anos, e
exploraremos os muitos ramos da ciência que afirmaram a existência das mudanças
climáticas e os efeitos que estão causando em todo o mundo. Você também ouvirá sobre o
que é preciso para fazer referência às mudanças climáticas em matérias sobre fenômenos
como eventos extremos.

Módulo 2: O que é uma pauta de clima?
(15 a 21 de agosto de 2022)

A resposta curta para a pergunta no título deste módulo é: Praticamente tudo é uma pauta
climática hoje em dia. Também falaremos sobre como a cobertura climática mudou ao
longo dos anos, a partir de uma narrativa de “ambos os lados” que citou negacionistas
junto com especialistas em ciência do clima, e como evoluímos para além do falso
equilíbrio na cobertura do assunto – mas ainda cobrindo os conflitos genuínos que surgem
em questões como a melhor maneira de reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
Também falaremos sobre a importância de dizer o que a mudança climática não é, e evitar
o impulso de atribuir todos os eventos climáticos extremos às mudanças climáticas.

Módulo 3: Encontrando e combatendo desinformação
(22 a 28 de agosto de 2022)

Neste módulo, falaremos sobre as ferramentas para enganar que são usadas há décadas
pela indústria de combustíveis fósseis e seus apoiadores, bem como outras indústrias que
desejam evitar a regulamentação. Você aprenderá a reconhecer e combater as técnicas
mais comuns em seu trabalho.

Módulo 4: Encontrando e escrevendo matérias de clima
(29 de agosto e 04 de setembro de 2022)

Em nosso módulo final, olharemos para além dos ursos polares tristes para contar os tipos
de histórias que atraem os leitores – matérias que incluem representações precisas da
ciência, mas também contam histórias humanas que seu público sentirá poderosamente.
Discutiremos pesquisas que mostram que tipos de histórias os leitores mais querem ler
quando se trata de mudança climática (dica: matérias sobre soluções são muito populares)
e sobre os perigos da “condenação” climática e por que não é bobagem escrever sobre
esperança.

Certificado de conclusão

Um certificado de conclusão está disponível para aqueles que atenderem a todos os
requisitos do curso e pagarem uma taxa administrativa online de US$ 30 (trinta dólares
americanos), usando cartão de crédito. Após a confirmação dos requisitos do curso, o
Centro Knight enviará uma mensagem com a confirmação de que você atendeu aos
requisitos do curso e se qualificou para o certificado. A mensagem também incluirá todas
as etapas e instruções para pagar a taxa do certificado usando um cartão de crédito. Assim
que seu pagamento for confirmado, você receberá um e-mail com instruções de como fazer
o download do certificado.
Para ser elegível para um certificado de conclusão, você deve:
•

Assistir as videoaulas semanais e leia as leituras semanais;

•

Completar os questionários (quizzes) semanais com uma pontuação mínima de
70% (Você pode refazer os testes quantas vezes forem necessárias. Apenas a
pontuação mais alta será registrada);

•

Criar OU responder a pelo menos um fórum de discussão por semana.

O certificado de conclusão não é obrigatório para a realização do curso; os alunos ainda
podem fazer nosso curso online gratuitamente sem adquirir o certificado. Nenhum crédito
formal de curso de qualquer tipo está associado ao certificado.
O certificado é concedido pelo Centro Knight para o Jornalismo nas Américas para atestar
a participação no curso online.

