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'Pint of Science': cientistas invadirão bares
brasileros
Em Piracicaba, o evento acontecerá pela primeira vez

Por Da Redação

Crédito: Divulgação

Em 2016, o festival se espalhou por sete municípios brasileiros; este ano, serão 22

Terça-feira, 21 de fevereiro de 2017

Divulgar a Ciência para o público em geral é o objetivo de uma iniciativa que vai unir Brasil,
Alemanha, Austrália, Áustria, Canadá, Espanha, França, Irlanda, Itália e Reino Unido. Mais de
100 cidades espalhadas por esses 10 países realizarão simultaneamente, nos dias 15, 16 e 17
de maio, um dos maiores festivais de divulgação científica do mundo: o 'Pint of Science'.

Em Piracicaba, o evento acontece pela primeira vez, coordenado por Fabiano Pereira, jornalista
científico que atua como analista de Comunicação do Cena - Centro de Energia Nuclear na
Agricultura e da Esalq - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, unidades da USP no
campus Luiz de Queiroz.

Contando com apoio da Gazeta de Piracicaba, a edição local do evento divulgará na primeira
semana de abril os nomes dos estabelecimentos que acolherão as apresentações, além dos
temas das mesmas. "Este ano, o evento se expandiu e alcançará 22 cidades em todo o Brasil",
revela a coordenadora nacional da iniciativa, Natalia Pasternak.

O 'Pint of Science' pode ser comparado a um grande festival de música, em que os artistas se
apresentam simultaneamente em vários palcos a cada noite. Só que, nesse caso, em vez de
artistas, há pesquisadores conversando com o público em restaurantes, cafés e bares. No lugar
da música, a melodia que será ouvida nesses palcos está relacionada a Biologia, Computação,
Engenharia, Estatística, Filosofia, Física, História, Matemática, Química, Sociologia e muito
mais.

O evento é gratuito no Brasil e as pessoas só pagarão o que consumirem nos locais em que
acontecerão os bate-papos científicos.
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