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Festival internacional leva produção científica para bares e restaurantes 

L 

20/05–22/05 19:00 

Mais informações  

 

 

Nos dias 20, 21 e 22 de maio, a partir das 19h, a ciência deixa seu "lugar comum” nos laboratórios e se apresenta à 

mesa do jantar. O objetivo do Festival Pint of Science é estabelecer um canal direto de conversa, sem intermediários, 

entre o cientista e a sociedade. 
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A programação do evento reúne 13 pesquisadores ligados à ESALQ/USP, FOP/Unicamp, IFSP e FATEC, que, 

durante três dias consecutivos, estarão simultaneamente na Pizzaria Forlen e Quiosque Brahma, apresentando suas 

pesquisas e debatendo a ciência. Neste ano, a coordenação do evento em Piracicaba estará a cargo do Prof. José 

Vicente Caixeta Filho, titular do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da ESALQ/USP. O 

Grupo ESALQ-LOG e a ESALQ/USP são os realizadores locais do festival. 

O Pint of Science acontece sempre no mês de maio, e chegou ao Brasil como um projeto piloto na cidade de São 

Carlos, em 2015. Logo, o evento conquistou as pessoas pela forma descontraída com a qual explica a dinâmica das 

pesquisas. Em 2016, foram sete municípios. Em 2017, o festival esteve em 22 cidades, incluindo a primeira edição 

em Piracicaba. Em 2018, foram 56 participantes. Para este ano, o festival estará presente em 85 cidades, sendo o 

líder internacional dentre os 24 participantes. 

Os temas continuam diversos, como mudanças climáticas, alimentos, meio-ambiente, tecnologia, entre outros. Para 

os interessados, a participação é gratuita e não precisa de inscrição prévia, basta comparecer a um dos restaurantes 

para jantar e acompanhar as apresentações e debates programados. 

HISTÓRICO – Nascido em 2012, da iniciativa de dois pesquisadores do Imperial College que realizavam encontros 

em seus laboratórios sobre doenças neurodegenerativas, o festival logo conquistou os cinco continentes. Os 

pesquisadores Michael Motskin e Pavreen Paul recebiam pacientes e pessoas interessadas em suas pesquisas e 

com o sucesso do encontro se perguntaram como seria possível levar o cientista até as pessoas. Assim começava o 

Pint of Science; o maior festival de divulgação científica do mundo. 

A organização é complexa. Por trás do festival há uma equipe nacional, coordenadores regionais, os coordenadores 

dos municípios participantes e ainda os coordenadores de cada estabelecimento que recebe o festival. São 

voluntários, muitos estudantes de pós-graduação e envolvidos com na área científica das melhores Universidades do 

país com o objetivo de explicar para a população como a Ciência funciona e suas novas descobertas. 

São apoiadores em 2019: CENA, PECEGE, Tempo D Comunicação e Cultura, IMAGO, DvComun ESALQ, TV USP, 

Gazeta de Piracicaba, Rádio Jovem Pan FM. 

Programação – Piracicaba 

Pizzaria Forlen – Av. Comendador Luciano Guidotti, 95 

 Dia 20 – Segunda-feira – 19h – INOVAÇÕES DA TECNOLOGIA NA CIÊNCIA 

Vitor Pires Vencovsky – ESALQ/USP 

Ciência, tecnologia e inovação: Por quê? 

Marcia Nalesso Costa Harder – FATEP 

Agricultura 4.0: a vanguarda da economia nacional 

Gustavo Voltani von Atzingen – IFSP 

Inteligência Artificial para segurança digital 

 Dia 21 – Terça-feira – 19h – ALIMENTOS E AGRICULTURA 



                                                                                   

Huyra Estevão de Araújo – IFSP 

A carne está macia? Coloca na tomada pra ver! 

Ricardo Ribeiro Rodrigues – ESALQ/USP 

A quem interessa o conflito entre agricultura e meio ambiente? 

 Dia 22 – Quarta-feira – 19h – A CIÊNCIA PRESENTE NO COTIDIANO 

Eduardo Roberto Alexandrino – ESALQ/USP 

Quero ajudar a ciência! Mas o brasileiro sabe o que é ciência cidadã? 

Iran José Oliveira da Silva – ESALQ/USP 

O futuro da produção dos animais – bem-estar e zootecnia de precisão a revolução tecnológica em que vivemos 

Alexander Tadeu Sverzut – FOP/UNICAMP 

Aplicação do Planejamento virtual cirúrgico na Cirurgia Buco-Maxilo-Facial 

Quiosque Brahma – Av. Carlos Botelho, 541 

 Dia 20 – Segunda-feira – 19h – O VALOR DO AMBIENTE 

Juliano André Bogoni – ESALQ/USP 

Defaunação de mamíferos 

Vinicius Castro Souza – ESALQ/USP 

Árvores e Flores de Piracicaba 

 Dia 21 – Terça-feira – 19h – O CORPO HUMANO NA BIODIVERSIDADE 

Daniela Defavari do Nascimento – FATEC 

Análise de DNA de fermentos 

Daniele Fernanda Maffei – ESALQ/USP 

Alimentos seguros: importância das boas práticas para evitar as enfermidades de origem alimentar 

 Dia 22 – Quarta-feira – 19h – A CIÊNCIA PRESENTE NO COTIDIANO 

Brenda Paula Figueiredo de Almeida Gomes – FOP/UNICAMP 

Por que meu dente não doeu e precisei tratar o canal? 

Pedro Henrique Santin Brancalion – ESALQ/USP 

Onde a recuperação de florestas pode gerar maiores benefícios para a natureza e bem-estar humano? 

Informações sobre o evento 

Datas e horários 

20/05/2019–22/05/2019 19:00 



                                                                                   

Local 

Quiosque Brahma 

Av. Carlos Botelho, 541 

CEP 13416-145 

Piracicaba, SP 

Ver no mapa 

Ingressos 

 Grátis 

Aviso: as informações do evento são de responsabilidade do organizador e podem sofrer alterações sem aviso 

prévio. Confirme antes de sair de casa. 

https://www.aprovincia.com.br/agenda/local/quiosque-brahma/?utm_source=link_local_single
https://www.google.com.br/maps/place/Av.+Carlos+Botelho,+541/@-22.715366,-47.638217999999995?utm_source=aprovincia.com.br&utm_medium=pagina_id_29133&utm_campaign=link_local

