03/09/2020

Festival Pint of Science debate ciência de forma descontraída – Jornal da USP

AO VIVO

 PODCASTS

 RÁDIO USP

 RÁDIO USP SP

 RÁDI

 TV USP

JORNAL DA USP


0

SHARE

|

FACEBOOK

Foto: Reprodução/Pint of Science

Festival Pint of Science debate ciência de forma
descontraída
Edição deste ano trocou as mesas de bares e restaurantes pela internet para bate-papo com
pesquisadores sobre temas em destaque na ciência
02/08/2020
David Ferrari

Divulgar a ciência, permitir que ela atravesse os muros das universidades e mostrar à sociedade o que é produzido pelos
principais centros de pesquisa são objetivos que o festival internacional Pint of Science busca por meio de conversas
descontraídas e informais que unem o público a professores e pesquisadores de instituições de ensino públicas e
privadas em mesas de bares, restaurantes e cafés. Em virtude da pandemia, a edição brasileira deste ano, que será nos
dias 8, 9 e 10 de setembro, poderá ser acompanhada através de transmissões virtuais. O evento é gratuito e a
programação completa pode ser encontrada no site do Pint Brasil.
Pesquisadores da USP participam do festival em mesas de debate e painéis que vão abordar temas como a presença da
mulher na ciência, corpo negro e educação e desa os da vida marinha em meio à poluição dos mares. As
lives acontecerão durante os períodos da manhã, tarde e noite, de acordo com a programação de cada município. Às 20
horas, haverá a programação nacional, que contará com renomados pesquisadores e divulgadores cientí cos.
Em São Carlos, o evento é realizado pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP e terá em
sua programação os impactos do consumo não consciente; bate-papo sobre onde estão os pesquisadores, quem são e o
que fazem a partir da análise de Wally, do livro Onde está Wally?; além do tema dos aprendizados educacionais a partir
dos games.
Os cientistas da USP de Ribeirão Preto vão discutir a relação entre a degradação ambiental e o surgimento de doenças
como a covid-19; o desa o de formar professores que preparem os estudantes para o mundo volátil, incerto, complexo e
ambíguo em que vivemos atualmente; e a importância das vacinas para a saúde pública, que, embora seja algo
comprovado cienti camente, ainda enfrenta a resistência de movimentos intitulados antivacina.
https://jornal.usp.br/universidade/festival-pint-of-science-debate-ciencia-de-forma-descontraida%e2%80%8b/?fbclid=IwAR1bKrhuxWbzFGz-HlR5…
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Pesquisadores de outras unidades da USP também participam do evento, con ra a programação abaixo.

Pint of Science Brasil: participação de pesquisadores da USP
Dia 8 de setembro, às 16h

LINK PARA A TRANSMISSÃO

Mulheres, mães e cientistas?
Participação da bióloga e funcionária do Museu de Zoologia da USP, Daniella França, e da pós-doutoranda Karla Diamantina Araújo Soares, do Instit
Biociências (IB)

Dia 8 de setembro, às 18h45

LINK PARA A TRANSMISSÃO

Do pãozinho à Amazônia: como pequenas ações geram grandes impactos?
Caroline Xavier, graduanda em Química, no Instituto de Química de São Carlos (IQSC)

Dia 8 de setembro, às 18h45

https://jornal.usp.br/universidade/festival-pint-of-science-debate-ciencia-de-forma-descontraida%e2%80%8b/?fbclid=IwAR1bKrhuxWbzFGz-HlR5…
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LINK PARA A TRANSMISSÃO

O problema de passar a boiada: degradação ambiental e o surgimento de doenças
João Marcelo Aguiar, mestre em Ciências pelo Departamento de Biologia da FFCLRP-USP e doutor com dupla-titulação em Ecologia pelo Instituto d
Biologia da Unicamp e em Neurociências pela Université Paul Sabatier, França

Dia 8 de setembro, às 20h

LINK PARA A TRANSMISSÃO

Os principais desa os à vida marinha na próxima década: plásticos, metais, óleos e mudanças
climáticas
Leandra Regina Gonçalves Torres, pesquisadora do instituto Oceanográ co (IO)

Dia 9 de setembro, às 17 horas

https://jornal.usp.br/universidade/festival-pint-of-science-debate-ciencia-de-forma-descontraida%e2%80%8b/?fbclid=IwAR1bKrhuxWbzFGz-HlR5…
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LINK PARA A TRANSMISSÃO

Espécies vilãs
Kátia Cristina Cruz Capel, pós-doutoranda do CEBImar

Dia 9 de setembro, às 18h45

LINK PARA A TRANSMISSÃO

E agora Wally, onde está o cientista?
Matheus Steigenberg Populim, graduando do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), e das pós-graduandas Carolina Sotério e G
Ferreira Bigotto Gonçalves, ambas do IQSC

Dia 9 de setembro, às 18h45

LINK PARA A TRANSMISSÃO

Professores inspiradores fazem a diferença!
Antônio Carlos Pavão, doutor em Ciências pelo Instituto de Química da USP e diretor do Espaço Ciência, museu de ciências de Pernambuco
Mozart Neves Ramos, ex-reitor da UFPE, membro titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do IEA-RP/USP

Dia 10 de setembro, às 17h00
https://jornal.usp.br/universidade/festival-pint-of-science-debate-ciencia-de-forma-descontraida%e2%80%8b/?fbclid=IwAR1bKrhuxWbzFGz-HlR5…
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LINK PARA A TRANSMISSÃO

Super-heróis microscópios do mar
Áurea Maria Ciotti, professora do Centro de Biologia Marinha (CEBIMar)

Dia 10 de setembro, às 17h30

LINK PARA A TRANSMISSÃO

Mulheres na Ciência e seus corpos invisíveis
Participação de Djenane Vieira, doutoranda em Educação pela Faculdade de Educação (FE)

Dia 10 de setembro, às 18h45

LINK PARA A TRANSMISSÃO

Como aprender jogando? Aperte o play!
Leonardo Tórtoro Pereira, doutorando e professor no ICMC
https://jornal.usp.br/universidade/festival-pint-of-science-debate-ciencia-de-forma-descontraida%e2%80%8b/?fbclid=IwAR1bKrhuxWbzFGz-HlR5…
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Dia 10 de setembro, às 18h45

LINK PARA A TRANSMISSÃO

Covid-19: vacinas e o movimento anti-vacinas
Cristiano Gonçalves, pós-doutor em Gestão da Inovação pela Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP)
Wasim Syed, estudante de graduação em Farmácia pela FCFRP-USP, fundador e atual presidente da
plataforma de divulgação cientí ca Vidya Academics

Inovação na forma de divulgar a ciência
O ICMC da USP foi o responsável por trazer a primeira edição do Pint of Science ao Brasil, em 2015, na cidade de São
Carlos. A iniciativa, que já era sucesso em diversos países do mundo, como Inglaterra, Irlanda, França e Itália, se
consolidou também no Brasil. Em apenas cinco anos, o número de cidades participantes multiplicou-se e milhares de
pessoas já acompanharam os bate-papos em bares, restaurantes e cafés.
Na edição de 2020, o festival promove a divulgação cientí ca em mais de dez países e terá atividades em mais de 70
cidades de todas as regiões brasileiras, com programação para crianças, jovens e adultos. Somente no Estado de São
Paulo, 19 cidades contarão com programações regionais. O principal diferencial do evento é a forma como os cientistas
se relacionam com o público: a ciência torna-se divertida para a plateia e abre espaço para o conhecimento.
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Sugestões de reportagens
Tem sugestões de reportagens ou deseja divulgar sua pesquisa, preencha nosso formulário e aguarde nosso contato.

Fale conosco
Dúvidas, sugestões, elogios, reclamação, entre em contato conosco.
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