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H ERTO N ES CO B A R
Profissional
Sou jornalista, graduado pela Western Michigan University (WMU), com formação
complementar em jornalismo científico pelo Marine Biological Laboratory (MBL) e pelo
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Mais recentemente, em 2014, fui visiting scholar
na UC Berkeley Graduate School of Journalism, onde estudei jornalismo multimídia,
fotografia, vídeo e empreendedorismo.
Desde janeiro de 2000 sou repórter do jornal O Estado de S. Paulo, especializado na
cobertura de ciência e meio ambiente. Nesse período, publiquei mais de 2.000 reportagens
e artigos sobre uma grande variedade de temas, abrangendo todas as áreas do
conhecimento, tanto no campo da pesquisa básica quanto da política científica e da
inovação. Desde 2015 colaboro também com reportagens em inglês para a revista Science.
Desde 2008 mantenho o blog de divulgação científica Imagine só!
Já participei de várias expedições científicas e da cobertura de eventos importantes, como
conferências da ONU e reuniões anuais da SBPC e AAAS. Tenho experiência na elaboração
de projetos jornalísticos e na produção de reportagens especiais, envolvendo a integração
de textos, fotos, vídeos e infografias, tanto em formato impresso quanto digital.
Em 2014 recebi o Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica, o maior
reconhecimento do jornalismo científico no Brasil, concedido pelo CNPq.
Tenho experiência acadêmica e jornalística acumulada em diversas disciplinas, como
biologia, genética, evolução, células-tronco e clonagem, biomedicina, reprodução humana,
biotecnologia, microbiologia, astronomia, recursos minerais e energéticos, ecologia,
conservação ambiental e biodiversidade.
Já tive o privilégio de visitar diversos laboratórios ao redor do mundo e participar de várias
expedições de pesquisa em florestas, montanhas e no mar. Em 2011 atuei como
correspondente internacional, viajando sozinho pelo mundo para produzir uma série de
reportagens especiais ligadas à biodiversidade e às mudanças climáticas. Países e regiões
visitadas foram: Caribe (Antilhas Holandesas e Bahamas), Estados Unidos, Indonésia
(incluindo Papua), Malásia (incluindo Borneo), Sri Lanka e Nepal.
Desde 2015 trabalho também com fotografia, produzindo material multimídia (fotos e
vídeos) para minhas reportagens.
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POSIÇÃO ATUAL:
Repórter de Ciência e Meio Ambiente, jornal "O Estado de S. Paulo"
Colaborador internacional da revista “Science”
Jornalista profissional autônomo

FORMAÇÃO ACADÊMICA:
Formado em inglês/jornalismo pela Western Michigan University (1999)
Bolsista do MBL Science Journalism Program, em Woods Hole (2005)
Bolsista da Knight Science Journalism Fellowships at MIT (2006-2007)
Visiting Scholar na Graduate School of Journalism da UC Berkeley (2014)
Participação como ouvinte e observador nos cursos de Ecologia Molecular e Inventários de
Biodiversidade do Centro de Pesquisas sobre Biodiversidade da Indonésia (IBRC), em Bali
(2011), organizado pela Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), em parceria com
o Instituto Smithsonian.

EXPERIÊNCIA ACADÊMICA:
2009: Professor do curso de Jornalismo Científico do Labjor - Laboratório de Estudos
Avançados em Jornalismo, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

