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‘Pint of Science’ debate grupos antivacina e desmatamento em
edição virtual em Ribeirão Preto
Festival internacional de divulgação científica acontece de 8 a 10 de setembro e também aborda questões
educacionais. Por conta da pandemia, evento troca bares por lives no YouTube.

Por G1 Ribeirão Preto e Franca
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Com restrições em virtude da pandemia de Covid-19, a edição 2020 do festival internacional de divulgação científica

'Pint of Science' começa nesta terça-feira (8) em Ribeirão Preto (SP) e troca os debates em bares por lives na internet.

O evento, que vai até quinta-feira (10), aborda temas como o desmatamento, grupos antivacinas e educação. Os

palestrantes são professores e pesquisadores ligados à USP, Instituto Butantan e Espaço Ciência.

As transmissões ao vivo podem ser acompanhadas pelo canal oficial do Instituto de Estudos Avançados (IEA-RP)

da USP no YouTube, sempre das 18h30 às 20h. A participação é gratuita e não é necessário fazer inscrição.

Programação

Terça-feira (8)

há 11 horas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tema - O problema de passar a boiada: degradação ambiental e o surgimento de doenças·
Palestrante - Dr. Marcelo João Aguiar·
Horário - 18h30·
Onde - Canal do IEA/RP no Youtube·
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Quarta-feira (9)

Quinta-feira (10)

Pint of Science, o maior festival de divulgação cientí�ca mundial, troca debates em bares por transmissão na internet em Ribeirão Preto — Foto: Divulgação

CORONAVÍRUS

VÍDEOS: Coronavírus: perguntas e respostas

VACINA: testes estão em andamento pelo mundo; SIGA as novidades

Manual das máscaras: como fazer, como usar e a importância do uso

Como se prevenir do coronavírus?

Tema - Professores inspirados fazem a diferença·
Palestrantes - Prof. Dr. Antônio Carlos Pavão e Prof. Dr. Mozart Ramos·
Horário - 18h30·
Onde - Canal do IEA/RP no Youtube·

Tema - Covid-19: vacinas e os movimentos antivacinas·
Palestrantes - Dr. Cristiano Gonçalves e Wassim Syed·
Horário - 18h30·
Onde - Canal do IEA/RP no Youtube·

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/videos-perguntas-e-respostas/playlist/videos-coronavirus-perguntas-e-respostas.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/14/mascaras-contra-o-coronavirus-veja-orientacoes-de-como-fazer-quem-deve-usar-e-qual-a-importancia-do-uso.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/02/27/como-se-prevenir-do-coronavirus.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=z24MkIUl5fg
https://www.youtube.com/watch?v=BydCamIJQOc

