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Ciência e cerveja: inusitada e bem sucedida combinação
Pint of Science realiza segunda edição de evento com ainda mais lugares, temas e interesse do público
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Segunda edição do Pint Of Science ocorre em quatro cervejarias de Ribeirão Preto (foto: Divulgação)

 

Explicar temas cientí�cos para leigos no assunto em um bar com refrescantes cervejas artesanais. Parece uma missão fadada ao fracasso, não? Porém, essa ideia não

só funcionou, como está se expandindo neste ano.

O Pint of Science, realizado pela primeira vez em 2013, na Inglaterra, chegou a Ribeirão Preto em 2016 com a proposta de divulgar trabalhos cientí�cos e facilitar o

diálogo dos cientistas e pesquisadores com o público geral – como o pessoal que frequenta o bar.

E o público? Surpreendeu até mesmo os organizadores do evento, já que os organizadores tiveram 850 participantes em três dias de Pint. “Fomos ousados já na

primeira edição do Pint fazendo três dias de palestras em três lugares diferentes simultaneamente, porém o número total foi além das expectativas”, a�rma Eduardo

Vidal, o coordenador do Pint of Science em Ribeirão Preto.

Com a fórmula ainda passando por ajustes para �car perfeita, em 2017 Eduardo explica que temas além da neurociência e saúde serão abordados. “Vamos falar de

administração pública, física, matemática, robótica”, explica. Para realizar essa variação nos temas, instituições como o Senac e o Centro Universitário Estácio foram

convidadas para participar do evento, que será realizado entre os dias 15 e 17 de maio.

Porém, com a adição da Fritz Cervejaria Artesanal nos locais onde será realizada a segunda edição do Pint em Ribeirão Preto, Eduardo já pode ver o crescimento do

evento – com a devida cautela. “Tivemos até que selecionar entre os tópicos e pesquisadores que nos deram sugestões. Não queremos dar um passo maior que a

perna”, conclui o coordenador.

Cerveja e ciência em todo o Brasil
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De acordo com João Henrique Rafael Junior, coordenador nacional de mídias digitais, o número de cidades que realizarão o Pint neste ano também aumentou,

passando de 7 para 22 – 10 delas no Estado de São Paulo.

Com a programação já divulgada (http://www.pintofscience.com.br (http://www.pintofscience.com.br)) é possível notar já na primeira edição que cada cidade

e estado oferecem conteúdos especí�cos. “São Carlos, por exemplo, se focou muito em robótica enquanto Ribeirão abordou mais a saúde. O conteúdo varia entre as

regiões”, conclui.

Con�ra a programação do Pint of Science em Ribeirão Preto:

Cervejaria Invicta – avenida do Café, 1365 – das 19h30 às 21h 

Segunda-feira (15/5) - Feridas que não cicatrizam: do estresse precoce à depressão 

Terça-feira (16/5) - Infecções e in�amação: de artrite a zika 

Quarta-feira (17/5) - 23 anos em 3 horas! Einstein explica

Cervejarium – avenida Independência, 3248 – das 19h30 às 21h 

Segunda-feira (15/5) - A sociedade da informação nas histórias em quadrinhos 

Terça-feira (16/5) - Revolução das máquinas: meu aspirador pensa? 

Quarta-feira (17/5) - Ciências Forenses: a ciência ajudando a desvendar crimes

Cervejaria Lund – rua José Roberto Vitorazzi, 325 – 19h30 às 21h 

Segunda-feira (15/5) - A Ciência do Amor: aspectos biológicos e comportamentais 

Terça-feira (16/5) - Do Reclame ao Viral: o marketing em movimento

Quarta-feira (17/5) - Corrupto, eu?

Fritz – avenida Professor João Fiúsa, 1404 - 19h30 às 21h 

Segunda-feira (15/5) - De onde vem a consciência? 

Terça-feira (16/5) - Como a sociedade encara a ciência e o que a educação tem a ver com isso? 

Quarta-feira (17/5) - Memória e Patrimônio nos tempos do capitalismo: lugares e materiais 
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