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CURRÍCULO VITAE DOCUMENTADO 
SABINE RIGHETTI 

 
 

Formação acadêmica 
 
UNICAMP: Doutorado em Política Científica e Tecnológica (2011-2016). Título: Qual é a melhor? 
Origem, indicadores, limitações e impactos dos rankings universitários. 
 
UNICAMP: Mestrado em Política Científica e Tecnológica (2005-2008). Dissertação desenvolvida no 
grupo de estudos de empresas e inovação (GEMPI). Título: Inovação, formação de competências e 
diversificação no setor de comunicação.  
 
UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas: Especialização em Jornalismo Científico pelo 
LABJOR/UNICAMP (2003-2004) 
 
UNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”: Comunicação social – jornalismo 
(1999-2002). Iniciação científica sobre a “História da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil”. 
 
 

Formação complementar no exterior 
 
Eisenhower Fellowships – bolsa de estudos nos Estados Unidos sobre inovação, indicadores de 
inovação e empreendedorismo (2014) 
 
UofM - Universidade de Michigan (EUA) – bolsa pelo programa Knight Wallace Fellowship para 
jornalistas em meio de carreira (2012/2013)  
 
 

Extensão universitária e disciplinas extras 
 
- Science for not scientists (UofM, 2012) 
 
- USP: ‘Comunicação científica’ (ECA/USP, 2009) 
 
- USP: ‘Aspectos Constitucionais do Direito à Educação’. Cátedra UNESCO de Direitos Humanos da 
Faculdade de Direito da USP (2008)  
 
- Unicamp: Integração digital e novas formas de cidadania: direitos humanos e internet (2004) 
 
- Unesp: trabalho e alienação na sociedade contemporânea (2001) 
 
- Unesp: Hitória da arte e das técnicas industriais (2001) 
 
- Unesp: Elementos de economia (2000) 
 
- Unesp: Administração geral (2000) 
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- Unesp: fundamentos da antropologia cultural (1999) 
 
- Unesp: Roteiro de televisão: produção (1999) 
 
 

Participação em congressos e em eventos acadêmicos 
 
- OEI: ‘Carta Cultural Iberoamericana’. Encontro de especialistas em comunicação de ciência e 
tecnologia para tratar da cobertura desses temas na Iberoamérica (Assunção, Paraguai - 2010) 
 
- Feira Ibero-americana de Ciência, Tecnologia e Inovação (Salamanca, Espanha – 2010) 
 
- OEI - Organização dos Estados Iberoamericanos: ‘Ferramentas para a comunicação e divulgação de 
resultados científico-tecnológicos’ (Cartagena de Índias, Colômbia -- 2009) 
 
- 2º encontro CIEE – ABED de educação a distância (São Paulo, SP - 2007) 
 
- 4º Science Centre World Congress (Rio de Janeiro-RJ, 2005) 
 

 
Atividades como congressista, mediadora e palestrante 
 
- Encup 2016 – mediadora de impacto (São Paulo, SP – 2016) 
 
- SBPC – reunião regional  – palestra “Liberdade de expressão”  (Palhoça, SC – 2016) 
 
- SBPC – reunião anual– Mesa-redonda: “A Gestão da Qualidade no Ensino Superior entre Políticas 
Governamentais e Rankings”– (São Carlos, SP – 2015) 
 
- IEA-USP – Academia Intercontinental  – mesa-redonda “O futuro das universidades” (São Paulo, SP – 
2015) 
 
- CNE – Fórum Nacional de Educação Superior– debate "Avaliação na Perspectiva do Controle Social" 
(Brasília, DF - 2015) 
 
- LEES – apresentação do seminário “RUF – Ranking Universitário Folha: contexto e elaboração do 
primeiro ranking universitário brasileiro” (Campinas, SP – 2015) 
 
- IREG Forum on University Rankings: methodologies under scrutiny - apresentação do trabalho 
"Brazil’s first university ranking: A closer look at RUF (Folha’s University Ranking), its methodology and 
its results" (Varsóvia, Polônia - 2013) 
 
- LSI Grad Semnar Series – Science communication in Brazil (Ann Arbor, MI-USA, 2013) 
 
- Workshop “Convergência digital e inovação: a emergência de novos setores de serviços” (Campinas, 
SP: 2012) 
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- I Foro Iberoamericano de Comunicação e Divulgação Científica - Oficina “Projeto SAPO – Scietific 
Automatic Press Observer” (Campinas, SP – 2009) 
 
II Simtec – “O que pensam os paulistanos sobre ciência e tecnologia?’ (Campinas, SP: 2008) 
 
- XXXI congresso brasileiro de ciências da comunicação – apresentação do trabalho “Crise no 
jornalismo impresso e perspectivas para o futuro: um estudo dos dois maiores jornais diários 
impressos do Brasil” (Natal, RN - 2008) 
 
- XXX Intercom - apresentação do trabalho “Crise no jornalismo impresso e perspectivas para o futuro: 
um estudo dos dois maiores jornais diários impressos do Brasil” (Santos, SP - 2007) 
 
- Palestra “A revista científica e as possibilidades de trabalho do profissional de letras” (Campinas, SP -
2005) 
 
- XXIV Intercom - apresentação do trabalho “A estrada de ferro Noroeste do Brasil” (Campo Grande, 
MS - 2001) 
 
- XIII Congresso de Iniciação Científica - apresentação do trabalho “A estrada de ferro Noroeste do 
Brasil” (Bauru, SP - 2001) 
 
- IV jornada interdisciplinar Identidade e Alteridade – apresentação do trabalho “A estrada de ferro 
Noroeste do Brasil” (Bauru, SP - 2001) 
 
 

Experiências acadêmicas 
 
Pesquisadora associada ao LEES – Laboratório de Estudos de Ensino Superior, da UNICAMP (2014-
hoje) 
 
Pesquisadora associada ao Labjor/UNICAMP (2007-hoje) 
 
Pesquisadora integrante do grupo de indicadores de ciência, tecnologia e inovação dos indicadores da 
FAPESP (2008-2010) 
 
Pesquisadora integrante do grupo que desenvolveu o IBI – Índice Brasil de Inovação na UNICAMP 
(2007-2008) 
 

 
Cursos ministrados 
 
FGV-SP – Gênero em corporações – disciplina coordenada pela profa. Dra Maria Tonelli (2015) 
 
“Folha de S.Paulo” – coordenação do Treinamento de novos jornalistas em Ciência e Saúde (2016, 
2015 e 2014) 
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Labjor/Unicamp – jornalismo científico em jornalismo diário. Disciplina de Oficina de Jornalismo 
oferecida na pós-graduação em jornalismo científico (2011 e 2013) 
 
 

Bolsas de estudos 
 
- Eisenhower Fellowships – bolsa de estudos nos Estados Unidos sobre inovação, indicadores de 
inovação e empreendedorismo (2014), sem orientador 
 
- Knigt – bolsa pelo programa Knight Wallace Fellowship para jornalistas em meio de carreira 
(2012/2013), sob orientação do prof. Dr. Michael Bastedo 
 
- CNPq – mestrado (2006/2007), sob orientação do prof. Dr. Ruy Quadros de Carvalho (Unicamp) 
 
- Fapesp – MídiaCiência (2003/2004), sob orientação do prof. Dr. Sérgio Queiroz (Unicamp) 
 
- Fapesp – iniciação científica (2001/2002), sob orientação do prof. Dr Célio José Losnak (Unesp) 
 

 
Experiências profissionais 
 
Consultora na área de dados sobre ensino superior e avaliação de ensino superior (2016-hoje) 
 
“Folha de S.Paulo”: organização do RUF – Ranking Universitário Folha, primeira avaliação nacional 
periódica de universidades (2012-hoje) 
 
“Folha de S.Paulo”: experiências como repórter de ciência e de educação, como colunista e analista 
de políticas de educação e de ciência e como editora-adjunta do Treinamento de novo jornalistas. 
Coberturas internacionais diversas em regiões remotas da Amazônia e em países como EUA, Canadá, 
Alemanha, Grécia, França, Eslováquia e outros (2009 – 2015) 
 
Coordenadora de Comunicação da Secretaria de Ensino Superior do Estado de São Paulo, onde ajudou 
a desenvolver um mapa de indicadores de ciência e educação superior no estado de São Paulo (2007 
– 2009) 
 
UNICAMP: Assessora de imprensa de projetos de divulgação científica (2005-2006) 
 
Revista ComCiência: repórter e editora da seção diária de notícias de ciência e tecnologia e repórter 
(2003-2005) 
 
 

Artigos científicos 
 
RIGHETTI, Sabine (2016) “Novo jornalista tem de ir muito além de escrever uma reportagem”. 
ComCiência [online]. 2016, N.177. 
 
RIGHETTI, Sabine (2015) “Quando a sociedade é quem avalia: a experiência do Ranking Universitário 
Folha e os indicadores de ensino superior” ComCiência [online]. 2016, N. 166. 
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RIGHETTI, Sabine (2011) “Língua portuguesa esconde ciência nacional” (2011) Revista Escola de 
Minas.Rem: Rev. Esc. Minas vol.64 no.4 Ouro Preto out./dez. 2011 
 
RIGHETTI, Sabine e QUADROS, Ruy (2009) “Impactos da internet no jornalismo impresso”. ComCiência 
[online]. 2009, n.110. 
 
RIGHETTI, Sabine e CRUZ, Renato (2008) “Novas tecnologias e o futuro do jornalismo em papel”. 
Revista Ciência & Ambiente, 2008. 
 
RIGHETTI, Sabine e PALLONE, Simone (2007) “Consolidando também o conceito de inovação 
tecnológica”, revista Inovação Uniemp versão impressa ISSN 1808-2394. Inovação Uniemp v.3 n.4 
Campinas jul./ago. 2007 
 
 

Organizações de eventos 
 
- I Foro Iberoamericano de Comunicação e Divulgação Científica (Campinas, SP – 2009) 
 
- II Mostra de ciência de cinema de Campinas (Campinas, SP – 2006) 
  
 

Grupos de pesquisa 
 
2014 – hoje  
Laboratório de Estudos de Educação Superior – LEES (Unicamp) 
 
2008 - 2010 
Percepção dos Jovens sobre a Ciência e a Profissão Científica (Labjor/Unicamp) 
 
2005-2008 
IBI – Índice Brasil de Inovação (DPCT/Unicamp) 
 
2003 – Atual 
Sapo - Scientific Automatic Press Observer. Linha de Pesquisa no MDCC: Percepção pública de ciência 
e tecnologia (Labjor/Unicamp) 
 
2003 - Atual 
Percepção Pública da Ciência (Labjor/Uniamp) 
 

 
Capítulos de livro  
 
VOGT, C. A.; CASTELFRANCHI, Juri; RIGHETTI, Sabine; EVANGELISTA, Rafael de Almeida; MORALES, 
Ana Paula ; GOUVEIA, Flávia (2012). Building a science news media barometer? SAPO. In: Martin W. 
BAUER ; Rajesh Shukla; Nick Allum. (Org.). The culture of science - how the public relates to science 
across the globe. 1ªed.New York/London: Routledge, 2012, v. , p. 400-413. 
 



 6 

RIGHETTI, SABINE (2012) Informação, comunicação e saúde – percepção pública da saúde. A saúde no 
Brasil em 2021 – reflexões sobre os desafios da próxima década. Ed. Cultura Acadêmica, 2011. 
 
RIGHETTI, SABINE (2009) Ações afirmativas e cotas no ensino superior: uma reflexão sobre o debate 
recente In Direito à educação – aspectos constitucionais (RANIERI, Nina - coord), Edusp, SP – 2009. 
pp.257-284.  
 
RIGHETTI, SABINE (2009) A educação indígena e o papel do Estado. In Direito à educação – aspectos 
constitucionais (RANIERI, Nina - coord), Edusp, SP – 2009. pp.241-256. Livro coordenador por mim e 
pela professora Nina Ranieri, finalista do prêmio Jabuti na categoria educação, psicologia e 
psicanálise. 
 
VOGT, C. A.; Morales, Ana Paula ; RIGHETTI, Sabine ; CALDAS, Cristina . Hábitos informativos sobre 
ciência e tecnologia. In: Carmelo Polino (compilador) (2011) (Org.). Los estudiantes y la ciencia: 
encuesta a jóvenes iberoamericanos. 1a.ed.Buenos Aires: Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2011, v. , p. 155-182. 
 
Uma discussão sobre os aspectos metodológicos e conceituais do Índice Brasil de Inovação – IBI: um 
indicador agregado para mensurar o grau de inovação das empresas In Indicadores de Ciência y 
Tecnologia em Iberoamerica – Agenda 2008. Ricyt – Rede Iberoamericana de Indicadores de Ciência y 
Tecnologia. Buenos Aires, Argentina – 2008. pp.267-284. 
 
A preocupação com as endemias e a saúde da população In Prêmio Jovem Cientista – histórias da 
pesquisa no Brasil. Fundação Roberto Marinho, SP – 2003 pp.199-216. 
 
Neurociências e comunicação científica In Neurociências e epilepsia (MIN, Li li - coord). Editora 
Plêiade, 2008, pp. 245-256. 
 
 

Prêmios 
 
Jabuti – finalista na categoria “Educação, psicologia e psicanálise” de 2010 com a coordenação do 
livro “Direito à educação: aspectos constitucionais” (Edusp, 2009)  
 
Folha de Jornalismo – categoria “reportagem de serviço” de 2012 e 2015 
 
Estácio de Jornalismo 2013 
 
Jornalistas Especialistas – categoria “educação” de 2015 e 2016 
 
 


