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Um batepapo sobre ciência regado à cerveja lhe
parece interessante? Essa é a ideia do evento Pint of
Science, que combina a divulgação e popularização
da ciência com um ambiente bastante descontraído. O
objetivo é eliminar as barreiras entre o conhecimento
produzido dentro das universidades e a sociedade, e
para os idealizadores, nada melhor que um bar.
Em 2012, os cientistas Michael Motskin e Praveen
Paul organizaram um evento dentro da universidade
Imperial College London para pessoas com doenças
de Alzheimer, Parkinson, doenças neuromusculares e
esclerose múltipla conhecerem os laboratórios dos
cientistas e verem de perto as pesquisas que eram
realizadas. A vivência foi tão inspiradora para
participantes e pesquisadores, que estes propuseram
levar essa experiência para fora dos muros da
universidade.
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O primeiro evento ocorreu em maio de 2013 em três



cidades do Reino Unido, e hoje ele acontece em mais
de 300 cidades e em 24 países ao redor do mundo.
No Brasil, a primeira edição aconteceu em 2015, em
São Carlos, trazido pela jornalista Denise Casatti, do
Instituto de Ciências, Matemáticas e de Computação
(ICMCUSP) e hoje o evento conta com a participação
de 85 cidades no país.
Unindo descontração e conteúdos importantes e
variados abrangendo temas como política, física,
saúde,

big

data,

mudanças

climáticas,

sustentabilidade, entre outros, o Pint of Science se
tornou o maior festival de divulgação científica do
mundo.
Para maiores informações acesse os sites oficiais Pint
of Science Brasil e Pint of Science.

Universidade de todos: Tatiana Magalhães
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