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For 18 years the Ver Ciência project has been promoting
an annual showing of the best TV programs and series
dedicated to scientific dissemination in Brazil and the
world. This time approximately 30 foreign and 40 Brazilian
programs will be shown.

Há 18 anos o projeto Ver Ciência promove uma mostra anual
dos melhores programas e séries de televisão dedicados à
divulgação científica no Brasil e no mundo. Desta vez, serão
apresentados aproximadamente 30 programas estrangeiros
e 40 realizados em nosso país.

Thus once again the Brazilian public, and especially students
and those dedicated to scientific education, will have a
comprehensive view of what has been done best in this
field. In the final analysis, the aim is to offer a broad and
current panorama of scientific programs directed principally
towards the young.

Assim, uma vez mais o público brasileiro, em especial
os estudantes e aquelas pessoas que se dedicam à educação
científica, poderá ter uma ampla visão do que foi feito
de melhor nesse campo. Trata-se, em última análise, de
oferecer um panorama amplo e atualizado da divulgação
científica destinada principalmente aos jovens.

Petrobras, the largest Brazilian corporation and greatest
sponsor of art and culture in our country, continues the
support it has been giving the project.

A Petrobras, maior empresa brasileira e maior patrocinadora
das artes e da cultura em nosso país, dá continuidade
ao apoio que vem prestando ao projeto.

To us, for whom technological and scientific research is one of
the pillars of our activity, dissemination of the sciences is of
vital importance. If today we are a world leader in prospecting,
exploration and production of oil in deep waters, we owe this
to the creativity and the efforts of our researchers. We know
perfectly well the value of interchange of experiences, of the
accumulation of research, of the continuity of this work, and
among the target public of Ver Ciência there will be, with
absolute certainty, some of Petrobras’s future scientists and
researchers. We, like them, are investing in the future.

Para nós, que temos na pesquisa tecnológica e científica um
dos pilares de nossa atividade, a importância da divulgação
das ciências é de importância vital. Se hoje somos a empresa
que ocupa a liderança mundial na prospecção, exploração
e produção de petróleo em águas profundas, devemos esse fato
à criatividade e ao esforço de nossos pesquisadores. Sabemos
perfeitamente qual o valor do intercâmbio de experiências, do
acúmulo de pesquisas, da continuidade desse trabalho. E entre
o público-alvo do Ver Ciência estarão, com certeza, alguns dos
futuros cientistas e pesquisadores da Petrobras. Nós, como
eles, apostamos no futuro.

PETROBRAS

PETROBRAS

The International Exhibition of Science on TV – Ver Ciência
has reached its 18th edition and once again comes to the
Bank of Brazil Cultural Center inciting the curiosity of the
public in the mysteries and enchantment of science.

A Mostra Internacional de Ciência na TV - Ver Ciência
completa dezoito edições e chega mais uma vez ao Centro
Cultural Banco do Brasil instigando a curiosidade do público
diante dos mistérios e encantos da ciência.

As part of the 2012 National Technology Week, the program
brings films from eight countries to the CCBB in sessions
that debate “Sustainability, Green Economy and Eradication
of Poverty” (the themes of “Science Week”).

Como parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de
2012, a programação traz ao CCBB títulos de oito países em
sessões que discutem a “Sustentabilidade, Economia Verde
e Erradicação da Pobreza” (temas da “Semana de Ciência”).

Maintaining its original objective of promoting the
dissemination of knowledge and scientific culture through
television, the program pays tribute to the growing
participation of scientists as presenters of TV series and
the advance in dissemination of Science and Technology in
new media.

Mantendo seu objetivo original em promover a disseminação
do conhecimento e da cultura científica pela televisão,
a iniciativa celebra a crescente participação de cientistas
como apresentadores de programas de TV e o avanço
da divulgação de Ciência e Tecnologia em novas mídias.

On hosting the Ver Ciência Exhibition, with the sponsorship
of Petrobras, in its cultural centers in Rio de Janeiro and
Brasília, exhibiting a panorama of modern research and
knowledge, the Bank of Brazil reaffirms its commitment to
the dissemination of knowledge and strives to stimulate
the young public to accompany technological and scientific
innovation in an ever more global world.

Centro Cultural Banco do Brasil
Bank of Brazil Cultural Center

Ao realizar a Mostra Ver Ciência, com patrocínio da Petrobras,
em seus centros culturais do Rio de Janeiro e de Brasília,
exibindo um panorama da pesquisa e do conhecimento
na atualidade, o Banco do Brasil reafirma seu compromisso
na difusão do conhecimento e busca estimular o público
juvenil a acompanhar as inovações tecnológicas e científicas
em um mundo cada vez mais globalizado.

Centro Cultural Banco do Brasil
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“VerCiência, ‘x’ anos sem perder o foco da ciência na TV”. Esse tem sido, desde
o início, o lema e intenção de darmos continuidade ao nosso principal objetivo:
incentivar e promover a disseminação da cultura científica pela televisão, pela
internet e outros meios audiovisuais. São 18 anos enfrentando desafios e nos
adaptando a novas realidades. Buscando sempre não perder o rumo.
Nesse limiar da “vida adulta”, sentimos o peso da nossa responsabilidade
e refletimos: estamos no caminho certo?  O que é preciso mudar e adaptar
ao futuro que chega cada vez mais rápido?  Estamos atentos às demandas
de nosso público e aos conselhos dos parceiros e amigos.
Em meio a explosões de fanatismo a que assistimos quase todos os dias nos
noticiários, acreditamos que cultura científica continua sendo o melhor antídoto
para o obscurantismo, a ignorância e a irracionalidade. É verdade que a ciência até por não ser dogmática - tem muito mais perguntas a fazer do que respostas
a dar para os problemas da humanidade e sobre o futuro de nossa espécie.
Mas ela aponta caminhos, como o do desenvolvimento sustentável, item obrigatório
da pauta de discussão dos governos e da sociedade em todo o mundo.
Se olharmos apenas 18 anos para trás, veremos que muita coisa mudou
para melhor no nosso planeta. Mesmo nos países mais pobres, diminuíram
os índices de mortalidade infantil, aumentou a longevidade e muitas doenças
que não tinham cura ou tratamento, da AIDS a diversos tipos de câncer, hoje
são tratáveis ou curáveis. Graças à televisão, à internet, aos telefones celulares
(todos frutos da ciência e produtos da tecnologia), as pessoas se comunicam
globalmente, no exercício da cidadania que tomou dimensão planetária,
os regimes ditatoriais não conseguem calar as dissidências, os governos ficaram
mais transparentes... É verdade que, em contraponto, muita coisa piorou, como
os problemas ambientais e do tráfego na maioria de nossas cidades, devidos
principalmente ao aumento populacional e a melhoria do padrão de vida das
pessoas. Mas uma coisa é certa: as soluções para esses problemas passam
ou passarão pela pesquisa cientifica e pelo desenvolvimento tecnológico.
Temos mostrado nestes 18 anos como a comunicação científica pela televisão
pode e deve ter um papel de informar, educar e inspirar vocações, principalmente
nos mais jovens. Nessa trajetória temos contado com a indispensável parceria das

emissoras e produtoras nacionais e estrangeiras, que participam anualmente
de VerCiência com produções de alta qualidade e atratividade. São emissoras
do porte da BBC, (Reino Unido), da WGBH (Estados Unidos), NHK (Japão),
TVE (Espanha), France 3, Deutsche Welle, TV Nacional do Chile; e emissoras
brasileiras, como a TV Globo, Canal Futura, TV Brasil, TV Cultural, SBT,
TV Bandeirantes.
Este ano, VerCiência presta sua “Homenagem Especial” ao programa GloboNews
Ciência e Tecnologia, que acaba de completar uma década de existência,
pela qualidade de sua produção e por sua notável contribuição à disseminação
do conhecimento e da cultura científica.
Queremos mencionar nosso maior reconhecimento aos parceiros que nos têm
acompanhado nessa jornada: a Petrobras, patrocinadora nacional da Mostra
desde 1996, ela mesma um dos principais centros de pesquisa tecnológica
do país; ao Centro Cultural Banco do Brasil, sede da Mostra há 18 anos;
e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a quem nos juntamos no
esforço de difusão e popularização da ciência.
Vale registrar também nossa articulação permanente com a Associação
de Centros e Museus de Ciências, cujas instituições organizam em todo o país
as mostras locais, especialmente no decurso da “Semana Nacional de Ciência
e Tecnologia”, coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Desde 2004, VerCiência é evento oficial da “Semana”, que este ano tem como
tema central “Sustentabilidade, Economia Verde e Erradicação da Pobreza”.
E com a parceira nova, a Livraria da Travessa, do Rio, vamos promover a palestra
“Ciência na TV: a Experiência da BBC”, por Helen Thomas, produtora da série
“Horizon”, no ar há mais de 50 anos na emissora britânica.
Informar, difundir, divulgar, circular, debater, disseminar a produção de ciência
e tecnologia. Temos procurado dar nossa modesta contribuição. A pauta
de trabalho para os próximos 18 anos está pronta: portanto, mãos à obra!
José Renato Monteiro e Sergio M.C. Brandão
Curadores-fundadores do Projeto VerCiência
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“VerCiência, ‘x’ years without losing the focus on science on TV”. Since the
start this has been the theme and our intention to give continuity to our main
objective: to encourage and promote the dissemination of scientific culture on
TV, the internet and other audiovisual media. For 18 years we have been facing
challenges and adapting to new realities – trying always not to lose our way.
On this verge of “adult life”, we feel the weight of responsibility and reflect: are
we on the right road?  What is needed to change and adapt to the future that
arrives ever faster? We are mindful of the demands of our public and the advice
of partners and friends.
In the midst of explosions of fanaticism that we see almost every day in the
news, we believe that scientific culture continues to be the best antidote for
obscurantism, ignorance and irrationality. It is true that science – not being
dogmatic – has many more questions than answers to the problems of humanity
and about the future of our species. It shows us the way, however, in such things
as sustainable development, an obligatory item on the discussion agendas of
governments and society all over the world.
If we look back just 18 years, we see that much has changed for the better on
our planet. Even in the poorer countries, infant mortality rates have diminished,
longevity has increased and many diseases that had no cure or treatment,
from AIDS to various types of cancer, today are treatable or curable. Thanks
to television, the internet, and cell-phones (all fruit of science and products of
technology), people can communicate globally. In the exercise of citizenship that
assumed planetary dimensions, dictators can no longer silence the dissidents –
governments became more transparent... It is true that to counterbalance all this,
many things got worse, such as problems with the environment and with traffic
in most of our cities, due mainly to population growth and improvements in
living standards. But one thing is certain – the solutions to these problems come
from or will come from scientific research and from technological development.
We have shown in these 18 years how scientific communication through TV can
and must have a role in informing, educating and inspiring vocations, principally
in the young. Throughout this journey we have counted on the indispensable

partnership of the networks and domestic and foreign production companies,
who participate annually in VerCiência with high quality and attractive
productions. These are TV networks such as the BBC, (UK), WGBH (USA), NHK
(Japan), TVE (Spain), France 3, Deutsche Welle, TV Nacional do Chile; and
Brazilian networks such as TV Globo, Canal Futura, TV Brasil, TV Cultural, SBT,
TV Bandeirantes.
This year, VerCiência pays its “Special Tribute” to the program GloboNews Ciência
e Tecnologia, which is completing its tenth year of broadcast, for the quality
of its production and for its remarkable contribution to the dissemination of
knowledge and scientific culture.
We would here like to register our grateful recognition of our partners who have
accompanied us on this journey: Petrobras, national sponsor of the Exhibition
since 1996, itself one of the principal centers of technological research in the
country; the Bank of Brazil Cultural Center, the venue for the exhibition for 18
years; the Ministry of Science, Technology and Innovation, who join us in the
effort to disseminate and popularize science.
We must also record our permanent relationship with the Association of Science
Centers and Museums, whose institutions organize the local exhibits all over
the country, especially during the “National Week of Science and Technology”,
coordinated by the Ministry of Science, Technology and Innovation. Since 2004,
VerCiência has been the official event of the “Week”, the central theme of
which this year is “Sustainability, Green Economy and Eradication of Poverty”.
With our new partner, the Rio bookshop “Livraria da Travessa”, we are promoting
the lecture “Science on TV: the BBC Experience”, by Helen Thomas, producer of
the series “Horizon”, still showing after more than 50 years on the BBC.
To inform, diffuse, divulge, circulate, debate, disseminate the production of
science and technology. We have attempted to give our modest contribution.
The work schedule for the next 18 years is ready: so let’s get to work!
José Renato Monteiro e Sergio M.C. Brandão
Curators-founders of the VerCiência Project.
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Seleção Internacional

Seleção Internacional

OS OCEANOS ESTÃO MORRENDO?
The Death of the Oceans?
Série Horizon / BBC
Peter Oxley 2011 | 60min

UMA FAZENDA DO FUTURO
A Farm of the Future
BBC
Rebecca Hosking 2012 | 50min

Sir David Attenborough, 86 anos de vida, há quase 60 apresentando
séries e programas sobre vida selvagem (Homenageado Especial
da Mostra VerCiência 2010), acompanha de perto os resultados
de um dos estudos científicos mais abrangentes já realizados
sobre a situação dos oceanos. Ele mostra vários exemplos de como
a pesca predatória e a poluição dos oceanos estão destruindo
a biodiversidade marinha numa velocidade alarmante.

A cineasta de vida selvagem Rebecca Hosking estuda como
transformar a fazenda de sua família em Devon, na Inglaterra,
numa fazenda do futuro, com baixo consumo de energia,
e descobre que a chave para isso está na própria natureza.
Percebendo que toda a produção de alimentos no Reino Unido
é dependente de combustíveis fósseis baratos, como o petróleo,
ela resolve investigar quão seguro é o fornecimento de combustível.
Alarmada com o que descobre, explora formas de agricultura
sem o uso de combustíveis fósseis.

CASAS E CIDADES SUSTENTÁVEIS
Hogares y Ciudades Sustentables
Série Cambio Global
Cabala Producciones / TV Nacional do Chile
Gonzalo Argandona/Diego Rojas 2012 | 52min

O Futuro do Planeta
Planet Earth: The Future of the Planet
Série Planeta Terra / BBC
Alastair Fothergil 2007 | 50min

Este episódio da série Cambio Global apresenta e discute
iniciativas e projetos integrados à preservação dos recursos
ambientais na busca de formas sustentáveis de produção
e habitação. O aproveitamento das águas da chuva, os “parques
inundáveis”, o uso de energia solar, a reciclagem e o cultivo
orgânicos em pleno ambiente urbano, são alguns exemplos de
ações efetivas pela sustentabilidade no Chile.

Este programa-síntese da série enfoca os problemas
ambientais enfrentados por nosso planeta. E coloca as
questões fundamentais para seu futuro: nosso desenvolvimento
nos próximos séculos será de fato sustentável? Seres humanos
e animais, mesmo os chamados “selvagens”, poderão coexistir?
E os seres humanos entre si?

Planeta Humano Human Planet
BBC
Mattew Dyas/John Lynch 2009 | 60min
Nesta série o professor Iain Stewart analisa como quatro
forças geológicas moldaram a história da humanidade.
Mas ele também falará sobre a mais recente força estabelecida:
o próprio homem, assunto deste programa. Revela que nem
sempre o ser humano tem um impacto negativo sobre o planeta
e lança a pergunta: como nossa espécie continuará exercendo
seu controle sobre muitos dos ciclos geológicos da Terra?
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SESSÃO Sustentabilidade

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Vozes da Cidade / MultiRio
Miguel Przewodowski 2012 | 26min

Seleção nacional

Documentário sobre a gestão de resíduos nas grandes cidades,
o risco de escassez de água, a conservação do espaço urbano
e o equilíbrio entre a natureza e progresso.

POLÍTICAS NACIONAIS DE SUSTENTABILIDADE
Globo Ecologia / Canal Futura
Ligia Feliciano 2012 | 20min
O programa aborda as políticas nacionais associadas ao uso
e conservação de nossas florestas: conversa com profissionais
que decidiram trabalhar apenas com produto certificado; visita
uma das primeiras concessionárias de manejo florestal com
contratos de longo prazo, em Rondônia; e mostra a ação do
Governo do Estado de São Paulo, na compra de madeira legal
usada na construção de conjuntos habitacionais.

RIO+20: ALERTAS
RW Cine / TV Brasil
Paula Saldanha/Roberto Werneck 2012 | 25min
Os apresentadores debatem os compromissos assumidos pelos
governos para a agenda ambiental do Planeta no novo milênio.
As denúncias, os conflitos, as expectativas da sociedade civil,
a fragilidade das populações tradicionais – atores deste
que será um dos mais importantes debates do nosso tempo.
Na pauta, a segurança das populações, por conta da alteração no
texto do Código Florestal Brasileiro, e as mudanças climáticas.

RIO+20, PERSPECTIVAS PARA O FUTURO
RW Cine / TV Brasil 2012 | 25min
Paula Saldanha/Roberto Werneck 2012 | 25min
Por ocasião da Rio+20, Expedições faz uma retrospectiva do estado
do ambiente, ao longo destes 20 anos, e discute as propostas para
o futuro, ouvindo cientistas brasileiros, especialistas em modelos
de produção e mudanças climáticas. Para eles é indispensável
ampliar o engajamento das pessoas e governos, para conter
a marcha do aquecimento global e os padrões de consumo
que exaurem os recursos, afetam os sistemas vivos e ameaçam
a diversidade biológica e segurança alimentar das populações.
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SUSTENTABILIDADE E EDUCAÇÃO
Conceito e Ação / MultiRio
Tomil Gonçalves 2011 | 26min
Este programa da série Conceito e Ação analisa a relação entre
Educação e Sustentabilidade, necessária à conscientização
e às ações que objetivam a preservação do meio ambiente.

CIDADES REDESENHADAS
Sala de Notícias / Canal Futura
Liliana Sulzbach/Cesar Graeff Santos 2012 | 15min
A questão urbana sob o ponto de vista dos ilustradores,
cartunistas e também humoristas Santiago e Edgar Vasques,
ambos de reconhecido talento nacional e internacional.
Ao discorrer sobre a especulação imobiliária, o tráfego caótico,
a questão ecológica e a segregação dos condomínios, abordam
não só a miséria estética, mas também a miséria humana. Nada
passa incólume pelo traço apurado destes artistas gráficos.

A COTA DE UM BAIRRO
Sala de Notícias / Canal Futura
Danson Knetsch 2012 |15min
Entre São Paulo e Cubatão desenvolveram-se, nas encostas
da Serra do Mar, os bairros-cota. Por ocuparem espaços
em área de proteção ambiental, o impasse foi criado: não podem
ser oficializados pelo Poder Público, mas firmam-se através
de melhorias públicas. O programa debate a particularidade
da altitude, bairros que se mesclam com a Mata Atlântica
e a vida distante dos centros urbanos.
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SESSÃO Sustentabilidade
Seleção nacional

IR E VIR: MOBILIDADE URBANA
Sala de Notícias / Canal Futura		
Paulo Costa/Neco Tabosa 2012 | 15min
O Recife, como todo grande centro urbano, apresenta
sérios problemas de transporte coletivo e de mobilidade:
engarrafamentos, ônibus lotados, falta de alternativas,
calçadas e ruas esburacadas. O programa mostra que o ir e
vir nos grandes centros urbanos é um desafio imenso e reflete
também que com a velhice os problemas de mobilidade –
a pé, de carro ou transporte coletivo – acabam atingindo quase
todo mundo.

PONTES E VIADUTOS
Globo Universidade / TV Globo
Alexandre dos Santos/Camila Konder/Gisele Lopes
2011 | 25min
Os cursos de Engenharia Civil preparam os seus alunos para
atuar em diferentes tipos de construção. Entre eles há um ramo
específico de estudo para quem quer trabalhar construindo
pontes e viadutos. O programa vai à Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, para se informar sobre as peculiaridades
e especificidades técnicas deste tipo de construção, além de
compreender quais cuidados elas inspiram.

PESQUISA NO CAMPO, ALIMENTOS NA MESA
Casa do Vídeo / TV Alerj
André Motta Lima 2011 | 52min
A evolução do nosso conhecimento científico relativizou
o ufanismo da famosa frase “em se plantando, tudo dá”, quanto
às nossas qualidades agrícolas. O milho, por exemplo, que veio
do México, precisou ter sua linhagem melhorada para poder ser
rentável. O trajeto da agricultura no Brasil é a própria história
de como a pesquisa científica pode influir na produtividade
e na qualidade do que plantamos e colocamos em nossa mesa.
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Economia Verde/
Erradicação da Pobreza

SESSÃO Economia Verde/
Erradicação da Pobreza
Seleção INTERnacional

NOVAS ENERGIAS VERDES Nuevas Energias Verdes
Série Cambio
Global Cabala Producciones / TV Nacional do Chile
Gonzalo Argandona/Diego Rojas 2012 | 52min
O programa pesquisa quais serão as fontes de energia do futuro.
Na busca da exploração sustentável da força do vento, do sol,
do mar e da terra, os cientistas testam novos sistemas energéticos
que pretendem substituir a contaminação dos combustíveis
fósseis e o impacto das grandes usinas hidrelétricas,
em favor de uma energia limpa, renovável e com um impacto
mínimo sobre o meio ambiente. E apresenta projetos notáveis
de energia eólica, solar, de biogás e geotérmica, desenvolvidos
no Chile e em diversas partes do mundo.

QUANTAS PESSOAS PODEM VIVER NA TERRA?
How Many People can Live on Planet Earth?
Horizon / BBC
Helen Shariatmadari/James Van Der Pool 2009 | 60min
Nesta edição especial da série Horizon, o naturalista David
Attenborough investiga os profundos efeitos do rápido
crescimento da população, tanto em seres humanos como no
meio ambiente. Analisa se é dever das pessoas não só manter
famílias menores, mas também mudar a maneira como vivem,
para o bem da humanidade e dos recursos do Planeta Terra
– e para erradicar de vez a pobreza de imensa parcela da
população mundial.

O CARRO DO FUTURO Car of the Future
WGBH / PBS (Estados Unidos)
Joseph Seamans/Alan Ritsko 2012 | 55min
Será que as novas tecnologias estão para transformar a maneira
como dirigimos? Junte-se aos falantes irmãos automobilistas
Tom e Ray Magliozzi nessa viagem ao futuro em quatro rodas,
que promete automóveis mais eficientes e ambientalmente
“sustentáveis”.
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EUREKA: ENERGIA
Imago Comunicaciones/TV Nacional de Chile
Pablo Rosenblatt/Julian Rosenblatt 2012 | 15min
Frequentemente ouvimos que “a energia é tudo o que nos
cerca, a energia não se cria nem se destrói, apenas sofre
transformações”. O programa expõe quais são as fontes de
energia que exploramos e como são aproveitadas. Faz também
uma introdução sobre eficiência energética e sustentabilidade,
analisando o potencial de uso da energia geotérmica no Chile.
E ainda viaja com o especialista em vulcanologia Jorge Clavero,
diretor de exploração geotérmica de energia, em uma expedição
até o vulcão Tacora, realizando medições e estudos de terreno.

BANG, E LÁ SE VAI A TEORIA: COMBUSTÍVEL
Bang Goes the Theory: Fuel
BBC
James Newton/Jack Rampling 2012 | 30min
A equipe do programa investiga por que a gasolina é tão cara
e se podemos usar ciência para produzir combustível de graça.
A apresentadora Liz experimenta a vida numa plataforma de
petróleo, e seus colegas Jem e Dallas competem para fazer
suas próprias alternativas de combustível feito em casa.
Jem descobre a ligação entre os combustíveis fósseis e um
terremoto em Lancashire.

TRANSPORTE VERDE Série Cambio Global
Cabala Producciones / TV Nacional do Chile
Gonzalo Argandona/Diego Rojas 2012 | 52min
Automóveis, ônibus e caminhões estão entre as principais
fontes de emissões de dióxido de carbono (CO2) no mundo
e, portanto, responsáveis por um grande percentual do aumento
da temperatura do planeta. O programa vai descobrir novas
alternativas que estão sendo exploradas, inovadoras tecnologias
de carros elétricos e híbridos que reduzem substancialmente
as emissões de CO2; pessoas que fizeram da bicicleta seu meio
de transporte; o primeiro vôo da aeronave movida apenas com
energia solar do mundo e ainda o primeiro barco solar a cruzar
os mares do planeta.
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SESSÃO Economia Verde/
Erradicação da Pobreza
Seleção nacional

ECONOMIA VERDE
Globo Ecologia / Canal Futura
Lygia Barbosa/ Ligia Feliciano 2012 | 20min

ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS EM COMBUSTÃO
Casa do Vídeo / TV Alerj
André Motta Lima 2012 | 52min

Como transformar a economia mundial aplicando um pensamento
sustentável, baseado na inclusão social, na baixa na queima
de carbono e na eficiência no uso de recursos naturais?
A Economia Verde é um novo modelo econômico movido por
idéias que envolvem empresas, instituições, organizações
e a sociedade. O programa mostra o exemplo de um aterro
sanitário que gera energia e questiona se é possível fazer com
que a pecuária seja também sustentável.

O possível crescimento da produção brasileira de petróleo na
plataforma continental não garante nosso futuro, diante da
preocupação global com as condições climáticas. Mas o biodiesel
e o etanol já enfrentam várias acusações, de responsáveis
pelo aumento mundial dos preços de alimentos à perda de
biodiversidade no planeta. As pesquisas com o biocombustível
avançam e vão contribuir para o crescente entendimento das
implicações comerciais e ambientais que cercam o assunto.

ENERGIA SOLAR
RW Cine / TV Brasil
Paula Saldanha/Pedro Werneck 2011 | 25min

O QUE PODE SUBSTITUIR O PETRÓLEO E QUANDO?
Globo Ciência / Canal Futura
Renato Martins/Thiago Lima 2012 | 20min

A Alemanha, líder mundial na produção de energia solar,
tem taxa de insolação cerca de 30 por cento menor que a do
Brasil. Mesmo assim, o país produz mais de 17 mil Megawatts
por ano gerados por energia solar. O programa demonstra
como o Brasil também tem um futuro solar brilhante pela
frente, mas alerta que é imprescindível desenvolver mais
tecnologia para que este futuro chegue logo.

O Globo Ciência mostra como funciona um poço em terra
e como é feita a retirada do petróleo; visita o Cenpes, Centro de
Pesquisas da Petrobras, para saber mais sobre a formação do
petróleo; e consulta cientistas sobre a ocorrência de petróleo
em locais ainda não pesquisados e sobre um provável substituto
para o produto: as chamadas “fontes alternativas de energia”.

ENERGIA EÓLICA
RW Cine / TV Brasil
Roberto Saldanha/Lucas Saldanha 2011 | 25min

CICLOATIVISTAS
Sala de Notícias / Canal Futura
Eliza Capai 2012 | 15min

Pesquisas científicas passam a se concentrar nos ciclos naturais
que não se esgotam: o futuro da produção de energia está
na força dos ventos, na energia solar, na terra fértil para produção
de combustíveis vegetais – riquezas naturais presentes com
fartura em todo o Brasil. O programa mostra como funciona
a energia eólica, abundante em todo o país, e por que ela
é importante para compor a matriz energética brasileira.

As grandes cidades brasileiras param na hora do rush.
Mas muitas vezes maiores limites de velocidade se refletem em
menores médias de velocidade dos veículos. Para entender essa
estranha equação, o programa traz exemplos de cidades como
Copenhagen e Londres; discute com cicloativistas brasileiros as
mudanças necessárias e as que já estão ocorrendo para que os
deslocamentos em nossas cidades sejam um agradável trajeto.
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Erradicação da Pobreza
Seleção nacional

BIODIVERSIDADE EM BUSCA DO FUTURO
Casa do Vídeo / TV Alerj
André Motta Lima 2011 | 52min
O Brasil detém o maior número de espécies conhecidas de
mamíferos e de peixes de água doce, o segundo de anfíbios,
o terceiro de aves e o quinto de répteis. Com mais de
50 mil espécies de árvores e arbustos, tem o primeiro lugar
em diversidade vegetal. Os números impressionam, mas,
segundo estimativas oficiais, podem representar apenas 10%
da biodiversidade no país. Falta conhecer os 90% restantes...

ERRADICAÇÃO DA POBREZA
Globo Ecologia / Canal Futura
Lygia Barbosa 2012 | 20min
O programa percorre uma área de ocupação no Rio de Janeiro
cujos riscos ambientais estão relacionados com a pobreza;
visita uma comunidade de pescadores no Ceará, que encontrou
uma alternativa econômica para enfrentar o período em que
a pesca da lagosta é proibida; e foi conhecer uma iniciativa em
Cubatão, que está transformando a percepção dos moradores
sobre a importância da preservação do manguezal da região.

sessão 3
Sessão BBC

Série Horizon
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SESSÃo BBC
Série Horizon

ÓRBITA: A EXTRAORDINÁRIA VIAGEM DA TERRA
Orbit: Earth’s Extraordinary Journey
Jonathan Renouf/Dick Taylor 2012 | 60min
Neste exato momento estamos viajando a 100.000 km/h pelo
espaço. Ao longo dos próximos 12 meses vamos percorrer 940
milhões de quilômetros, para voltarmos ao ponto de partida
da órbita da Terra ao redor do Sol. As apresentadoras Kate
Humble e Dr. Helen Czerski seguem a trajetória do planeta, para
mostrar as consequencias que esta jornada tem para todos
nós. Elas mostram como a inclinação do eixo de rotação da
Terra é o resultado de uma enorme colisão cósmica e como esta
inclinação provoca o maior evento meteorológico: as monções.

COMO AS COISAS FUNCIONAM: HISTÓRIA DOS
METAIS Metal: How it Works
Chris Salt/Helen Thomas 2012 | 60min
O Professor Mark Miodownik viaja para o Oriente Médio em
busca das origens da nossa paixão pelo brilho dos metais.
Ele mostra como nossos ancestrais aprenderam a extrair
cobre reluzente de uma rocha sem graça, dando novo rumo
à história da civilização, e revela como nossa eterna busca
para obter metais mais leves e resistentes nos levou a forjar
aço duro, afiado, a partir de ferro maleável, e a criar ligas
bastante complexas.

BRINCANDO DE DEUS Playing God		
Matthew Dyas 2012 | 60min
O programa apresenta uma nova criatura, criada por
cientistas americanos: a cabra-aranha. Seu leite pode
ser usado para criar fios de seda ultra-resistentes.
A pesquisa se insere em um novo campo de investigação,
a biologia sintética, que tem um objetivo radical: quebrar
a natureza em peças de reposição, para que possamos
remontá-la e reconstruí-la a nosso favor.

DEPOIS DA VIDA: A ESTRANHA CIÊNCIA DA
DECOMPOSIÇÃO
After Life: The Strange Science of Decay
Fred Hepburn/Marcus Herbert 2012 | 90min
Você já pensou o que aconteceria em sua casa se você saísse
e deixasse tudo dentro decompondo e apodrecendo? O Dr. George
McGavin e sua equipe usam câmeras de passagem de tempo
e fotografia especial para capturar a forma extraordinária
em que os fungos, bactérias e insetos são capazes de
decompor coisas do cotidiano e permitir a reciclagem da vida.
O apodrecimento é algo de que muitos de nós temos nojo.
Mas, como o programa mostra, é um processo vital na natureza.
E visto em close-up, às vezes é de uma beleza impressionante.

VENDO ESTRELAS AO VIVO 2012 Stargazing Live 2012
Stephen Neal/Alan Holland 2012 | 50min

A VERDADE SOBRE OS EXERCÍCIOS
The Truth About Exercise
Toby MacDonald/Aidan Laverty 2012 |60min

O programa, coproduzido com a Open University, convida
o telespectador para uma rodada de três noites, incentivando
a todos – desde o iniciante ao mais entusiasta astrônomo
amador – a explorar o céu noturno. Os apresentadores,
Professor Brian Cox e Dara O’Briain, transmitindo ao vivo direto
da sala de controle do Observatório Jodrell Bank, interagem
com o público e alguns dos mais renomados astrônomos do
país para explorar as maravilhas dos céus sobre a Grã-Bretanha.

Como muitos de nós, Michael Mosley quer ficar em boa forma
e saudável, mas não quer enfrentar horas na esteira ou nas idas
e vindas à academia. Contudo, a ciência pode ajudar. Pesquisas
recentes sugerem que muitos de nós poderiam se beneficiar
com apenas três minutos de exercícios de alta intensidade
por semana. Usando-se como cobaia, Michael descobre
as surpreendentes novas pesquisas sobre os exercícios físicos,
que revelam como podemos viver mais e melhor.

24

25

SESSÃo BBC
Série Horizon

MEDICINA NA LINHA DE FRENTE: SOBREVIVÊNCIA
Frontline Medicine: Survival
Paul Overton/Jane Aldous 2011 | 60min
A guerra impulsiona a inovação. O médico e apresentador
Michael Mosley viaja da linha de frente da guerra para a linha
de frente da pesquisa médica para descobrir os avanços da
medicina que estão saindo dos conflitos atuais. Michael mostra
como os médicos de um hospital de campanha no Afeganistão
têm alcançado a maior taxa de sobrevivência de feridos na
história da guerra. E nos departamentos de traumatologia
e emergência de hospitais dos EUA, ele mostra recentes
avanços médicos que poderiam salvar milhares de vidas, dentro
e fora do campo de batalha.

A PASSAGEM DE VÊNUS PELO SOL
The Transit of Venus
Naomi Austin/Aidan Laverty 2012 | 60min
Liz Bonnin apresenta um programa especial sobre um evento
belo e raro em nosso sistema solar, visível a olho nu: o Trânsito
de Vênus, a passagem desse planeta diante do Sol. Ele aconteceu
pouco antes de meia-noite do dia 5 de junho e não vai acontecer
novamente por mais de um século. Liz mostra por que o Trânsito
de Vênus é um evento astronômico tão notável, que transformou
nossa compreensão sobre o sistema solar e tem ajudado
os cientistas a buscarem sinais de vida alienígena em planetas
distantes, a centenas de anos-luz da Terra.

sessão 4
sessão WGBH
Série NOVA
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SESSÃO WGBH
Série nova

SEGREDOS DO SOL
Secrets of the Sun
Duncan Copp/Paula S. Apsell 2012 | 50min

INVENTANDO “COISAS”: CADA VEZ MENORES
Making Stuff: Smaller
Evan Handingham/Melanie Wallace 2011 | 50min

Ele contem 99,9% de toda a matéria do sistema solar.
A temperatura no seu núcleo chega a inimagináveis 15 milhões
de graus Celsius. Tem convulsões, arde, canta e lança plasma
quente a milhões de quilômetros por hora. Ele é o Sol. Agora,
com a ajuda de espaçonaves-robôs e telescópios, os cientistas
talvez consigam prever tempestades de radiações solares que
podem afetar as telecomunicações, o transporte aéreo e causar
grandes blackouts.

Até que tamanho podemos encolher? Será que um dia os robôs
poderão fazer “viagens fantásticas” dentro dos nossos corpos
para eliminar as células malignas? O apresentador David
Pogue examina o que há de mais recente nos nanocircuitos
de alta potência e nos micro-robôs, que poderão ser a chave
para a preservação de muitas vidas no futuro.

DECIFRANDO SEU CÓDIGO GENÉTICO
Cracking Your Genetic Code
Sarah Holt/Alan Ritsko 2012 | 55min
Você gostaria de saber que doenças graves você provavelmente
está livre e quais você tem grandes chances de vir a ter e assim se prevenir? Estamos no início de uma nova era
da medicina, personalizada e baseada nos genes. Será que
estamos prontos para ela? O que acontecerá quando a maioria
de nós puder pagar para saber o que está no nosso DNA e que
determina nossa saúde, no presente e no futuro? Quais são
os dilemas morais levantados por esta nova tecnologia? E se essas
informações caírem nas mãos das companhias de seguros ou
potenciais empregadores?

INVENTANDO “COISAS”: CADA VEZ INTELIGENTES
Making Stuff: Smarter
Vincent Liota/Alan Ritsko 2011 | 50min
Os cientistas estão olhando para a natureza a fim de desenvolver
as tais coisas “inteligentes”. E assim poderão desenvolver uma
substância que, quando pulverizada nos hospitais, poderia
eliminar bactérias resistentes aos antibióticos. O apresentador
David Pogue visita um cientista que chegou a inventar um
produto que pode tornar os objetos invisíveis. E uma matéria
programável consegue criar uma duplicata de um ser humano.

CAÇANDO OS ELEMENTOS
Hunting the Elements
Chris Schmidt/Melanie Wallace 2012 | 114min

POR QUE NAVIOS AFUNDAM
Why Ships Sink
Jonathan Challis/ Melanie Wallace 2012 | 60min

De onde vieram os tijolinhos da natureza, os elementos químicos?
Eles são os ingredientes de tudo que existe no universo,
do carbono no nosso corpo aos metais dos telefones celulares.
Para revelar seus segredos, David Pogue, apresentador da série
e editor de tecnologia do New York Times, conduz os espectadores
ao mundo da química: os ácidos mais fortes, os venenos mais
letais, os elementos mais abundantes do universo e os mais
raros, que só existem por frações de segundo.

20 milhões de passageiros embarcam em cruzeiros marítimos
todos os anos, gozando férias de luxo em “cidades flutuantes”
que oferecem de tudo, de piscinas a shoppings e ringues de
patinação no gelo. E os navios de passageiros não param de
crescer: em média, dobraram de tamanho nos últimos dez
anos. Alguns engenheiros temem que essas torres flutuantes
sejam perigosamente instáveis e a recente tragédia do Costa
Concórdia levantou novas questões sobre sua segurança.
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ENERGIA ESCURA: A CORRIDA PARA DESCOBRIR
COMO O UNIVERSO ESTÁ EXPANDINDO
Dark Energy: The Race to Discover How the Universe
is Expanding
Ken Matsuo / Eriko Hase 2012 | 60min
Os ganhadores do Prêmio Nobel de Física 2011 foram
os norte-americanos Saul Perlmutter (físico) e os astrônomos
Brian Schmidt e Adam Riess, que comprovaram, a partir
da observação de supernovas muito distantes, que a expansão
do universo está acelerando. Isto implica na existência
de uma misteriosa “energia escura”, antigravidade que contraria
a visão newtoniana do universo. O programa conta como
as duas equipes chegaram juntas ao que muitos consideram
“a descoberta do século”.

PRAIA CÓSMICA: LUZES MISTERIOSAS
The Cosmic Shore: Mistery Lights
Tomohiro Inoue 2012 | 60min
Entre a Terra e o espaço existe algo que chamamos de
“praia cósmica” – uma zona de transição que vai de dez
a várias centenas de quilômetros acima da superfície da Terra,
nascedouro de fenômenos luminosos como as auroras boreais
e estrelas cadentes. A NHK desenvolveu uma câmera supersensível que conseguiu capturar imagens de alta qualidade de
vários fenômenos que ocorrem nessa zona. O programa aborda
o fenômeno dos “sprites”, luzes misteriosas que somente
pilotos de avião e astronautas já tinham visto.

O RIO NIYODO, UMA SINFONIA EM AZUL
The Niyod River, a Symphony in Blue
Yuki Saito / Taki Nishigawa 2012 | 60min
Há um rio no Japão de uma pureza surpreendente, que relembra
uma época em que a natureza exercia um papel maior na vida
dos japoneses. É o Rio Niyodo, o curso d’água mais limpo
do país. A vida ao longo do Niyodo é agradavelmente
tradicional, das crianças que afluem às margens do rio durante
o verão aos pescadores que ainda pescam como antigamente.
Uma espetacular cor azul, conhecida localmente como “azul
Niyodo”, enfeita o rio e todos os que o habitam, desde sua
nascente até à foz.

A FORÇA DA VIDA: MADAGASCAR
Life Force: Madagascar 		
Masahiro Hayakawa 2011 | 50min
Uma ilha isolada, após ser dominada por dinossauros,
é transformada em uma impressionante fábrica de espécies.
Tumultuados ciclos de eventos geológicos e climáticos fizeram
com que todos os náufragos que aportaram nesta ilha formassem
um dos conjuntos atuais de seres vivos dos mais incríveis.
Madagascar é a história sobre uma forma de sobrevivência
que acontece contrariando todas as probabilidades, num quadro
da mais fantástica biodiversidade.

O DESASTRE DE FUKUSHIMA Meltdown
Akio Suzuki / Akihiko Nakai 2012 | 60min
O acidente na usina nuclear de Fukushima tornou-se para um
dos piores desastres nucleares do mundo. Como o terremoto
e o tsunami atingiram a usina? Como o combustível nuclear
derreteu e produziu explosões de hidrogênio? Como operadores
da usina reagiram à crise? Com base em testemunhos
recolhidos através de uma investigação exclusiva, o programa
recria a cena na sala de controle da unidade onde houve
a 1ª explosão. Usando de tecnologias de simulação, combinadas
com dezenas de entrevistas, “Meltdown” revela como a crise
se tornou um desastre histórico.

32

33

sessão 6

Homenagem a Globo News
Ciência e Tecnologia

SESSÃO Homenagem a Globo News
Ciência e Tecnologia

A BUSCA PELO BÓSON DE HIGGS
Roberto Wertman/Vicente Cinque
25min

2012 |

ARQUEOLOGIA URBANA
Roberto Wertman
2012 | 25min

Uma viagem em busca de um segredo guardado a sete
chaves nas profundezas dos átomos. A “partícula de Deus”,
nascida junto com o universo, há 50 anos mobiliza cientistas
e, finalmente, pode explicar a razão da origem e do nascimento
de tudo.

Onde se esconde o passado? Pode não parecer, mas ele muitas
vezes está onde menos esperamos - seja em meio a ruínas
que marcaram a história do país, ou bem embaixo de nossos
pés, no meio de uma grande cidade. A arqueologia nos ajuda
a desenterrar um passado esquecido e que traz de volta
ao presente um pedaço importante da nossa história.

EXPLORAÇÃO DE MARTE
Roberto Wertman/Denise Barbosa
2012 | 25min

EFEITOS ESPECIAIS
Alexandre Roldão/Denise Barbosa/Bianca Nin
2012 | 25min

O Globo News Ciência e Tecnologia leva a um passeio até
o “planeta vermelho”, a bordo da mais ambiciosa expedição
científica já lançada pelo homem. Será que nosso vizinho
no sistema solar tem ou já teve condições de abrigar a vida,
tal como a conhecemos hoje?

O programa revela a tecnologia que recria a realidade nas telas
do cinema. Só para ilustrar: uma estação de trem que nunca
existiu e os efeitos do filme “Dois Coelhos”.

MODA HITECH / INTERNET 2.0
Alexandre Roldão/Vicente Cinque
2012 | 25min
O programa explica como funciona a Internet 2, a nova rede
informática que está integrando as universidades americanas
com velocidades até 50 mil vezes mais rápidas que as que temos
em casa. E em Londres, vamos ver que a tecnologia também
pode ser fashion.
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INOVAR COPIANDO A NATUREZA
Innovar Copiando a la Naturaleza
Série Redes / RTVE - Rádio e Televisão Espanhola
Eduardo Punset 2008 | 30min

MUDANÇAS CLIMÁTICAS Cambio climatico
Série Eureka: Força da Vida
Imago Comunicaciones/TV Nacional de Chile
Pablo Rosenblatt/Julian Rosenblatt 2012 | 15min

Com quase 4 bilhões de anos de experiência, a vida e os
organismos do planeta são um excelente modelo a imitar no
desenvolvimento de nossas tecnologias. O divulgador científico
Eduard Punset conversa com Janine Benyus, autora do livro
“Biomimética: Inovação Inspirada pela Natureza”, presidente do
Instituto de Biomimética e uma dos coordenadoras do projeto
“As 100 melhores tecnologias da natureza”.

Podemos supor que uma nuvem de gases atraída pela gravidade
envolvia a Terra, desde sua origem. Com a atmosfera, a formação
de uma crosta primitiva e o posterior desenvolvimento dos
oceanos, o clima do planeta tem evoluído durante seus mais
de 4,5 bilhões de anos de vida, passando por ciclos extremos –
muito frios ou muito quentes. O programa relata as pesquisas
desenvolvidas no Chile sobre as mudanças climáticas,
destacando sua posição privilegiada de “país antártico”.

PEQUENOS SÓIS NA TERRA Pequeños Soles en la Tierra
Série Redes / RTVE - Rádio e Televisão Espanhola
Eduardo Punset 2010 | 30min
Os combustíveis fósseis devem acabar em menos de um século
e não convém deixar que continuem liberando gases de efeito
estufa na atmosfera durante muito mais tempo. A humanidade
precisa encontrar outras formas de geração de energia. A mais
promissora delas é a energia de fusão, a energia das estrelas,
a mesma que o sol produz e que alimenta a vida que
conhecemos. Ela é virtualmente inesgotável, segura e sem
emissões de carbono para a atmosfera.

AS AMEAÇAS CONTRA O CLIMA
Las Amenazas Contra el Clima
Série Redes / RTVE - Rádio e Televisão Espanhola
Eduardo Punset 2010 | 30min
Em 1995, foi proibida na Europa a fabricação dos famosos CFCs
(cloro-fluoro-carbonos), os componentes sintéticos usados
em muitas indústrias, que demonstraram ser extremadamente
prejudiciais para a camada protetora de ozônio da estratosfera.
Junto com Mario Moliona, premio Nobel de Química por
sua pesquisa sobre a ação dos CFCs na camada de ozônio,
o programa revisa as principais ameaças para o clima do
planeta e aponta as ações que devem ser promovidas pela
sociedade, para preservação do meio ambiente.
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VULCÕES Volcanes
Série Eureka: Força da Vida
Imago Comunicaciones/TV Nacional de Chile
Pablo Rosenblatt/Julian Rosenblatt 2012 | 15min
A Terra é um planeta vivo, em constante mudança e evolução,
que libera calor do seu interior. A evidência disso são os vulcões,
fontes de energia, patrimônio da natureza e transformadores
da paisagem. Os vulcões se formam em zonas do planeta
que apresentam condições estruturais favorável, relacionadas
profundamente com a dinâmica da crosta terrestre. A pesquisa
destes rocessos geológicos ajuda a compreender melhor
o comportamento do planeta.

JUAN, O PRIMEIRO ASTRONAUTA ARGENTINO
Juan, el Primer Astronauta Argentino
Universidad Nacional de Córdoba
Diego Julio Ludueña 2011 | 25min
No dia 23 de dezembro de 1969, a Argentina se converteu no
quarto país a enviar um macaco ao espaço. Neste documentário,
Luis Cueto, um engenheiro da Força Aérea argentina, que
participou da experiência, relata os preparativos para o
lançamento, a viagem espacial e o resgate de Juan, o mico
que marcou um feito na história aeroespacial da Argentina.
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O MISTÉRIO DOS CRISTAIS GIGANTES
El Misterio de los Cristales Gigantes
Madrid Scientific Films (Espanha)
Javier Trueba 2010 | 50min
Uma fascinante viagem às profundezas da Terra em busca
da solução para um dos grandes mistérios do nosso planeta:
a formação de cristais gigantes de gesso. O programa, conduzido
pelo pesquisador Juan Manuel Garcia Ruiz, mergulha em grutas
da Espanha, vasculha as profundezas vulcânicas da Cordilheira
dos Andes, a caverna de cristal de Naica, um palácio de cristal
enterrado no deserto mexicano de Chihuahua – lugares que
contam histórias de ciência envolta em beleza.

LIGUE JÁ! Llame Ya!
Série Projeto G | La Brújula Televisión (Argentina)
Luis Hassan/Woody Gonzalez 2012 | 25min
O divertido clipe explica como produzir o “Fluido Borbulhante”
e previne para as propagandas enganosas que passam por
“científicas”. O clipe é seguido de dois episódios da série
“Projeto G”, apresentada pelo cientista argentino Diego
Golombek, no papel do incrível Doutor G, e seus dois
inusitados assistentes. Demonstra, com humor e fantasia,
como a ciência está presente na vida cotidiana, e como
nosso contato com ela é mais simples do que imaginamos.
Episódios apresentados: “Linguagem da Ciência” e “Os Dedos
no Nariz”.

MAKAY: A DESCOBERTA DO ÚLTIMO ÉDEN
Makay, à la Découverte du Dernier Éden
Gedeon Programmes / Canal Plus (França)
Evrard Wendenbaum 2011 | 52min
O maciço Makay, no sudoeste de Madagascar, é um dos
últimos lugares da Terra que jamais foi tocado pelo homem.
Este verdadeiro paraíso, de difícil acesso, contém uma
biodiversidade milenar e ainda virgem. O naturalista Evrard
Wendenbaum organizou uma expedição científica internacional
e interdisciplinar à região, com o objetivo de fazer um inventário
das riquezas naturais de Makay. A expedição descobriu quase
80 espécies até então desconhecidas pela ciência.
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A GRANDE SACADA: ROBÔS SOCIAIS!
What is the Next Big Thing? Robots!
WGBH / PBS (Estados Unidos)
Samuel Fine/Melanie Wallace 2011 | 50min
O programa apresenta os “robôs sociais’, que compreendem
os sentimentos humanos, conversam e até fazem piadas.
Segue depois para o Haiti, onde alguns geólogos investigam
o terremoto de 2010. Acompanha os testes dos pequeninos
carros de duas rodas, os EN-Vs. E chega ao pesquisador que
compartilha seu trabalho de desenvolvimento de micróbios com
“designers” que produzem biocombustíveis e medicamentos.

GENTE, BICHOS E PLANTAS DA AMAZÔNIA
Série Aventura Selvagem / SBT
Richard Rasmussen/Márcia de Aguiar 2011 | 50min
A floresta e a importância na vida das pessoas, dos bichos
e das próprias plantas. A sobrevivência vinda da natureza.
Entre rios e matas nosso aventureiro, o apresentador e biólogo
Richard Rasmussen, encontra flora e fauna riquíssimas. Lições
de vida em harmonia entre homem e bicho, espécies vivas
e ativas na maior reserva ambiental do planeta.

APRENDER SE DIVERTINDO, ISSO É POSSÍVEL
Série Aventura Selvagem / SBT
Richard Rasmussen/Márcia de Aguiar 2011 | 50min
Uma expedição para envolver crianças com a natureza.
O destino da expedição: Litoral Paulista. Além das belezas do mar,
a possibilidade de interagir com moréias, ouriços, estrelas-do-mar,
quatis esfomeados e um sagui bem arisco no roteiro da turminha.
E na mata, uma serpente que despertou olhares e desafiou
a coragem dos pequenos.

O PEQUENO CAÇADOR DE FORMIGAS
Série Aventura Selvagem / SBT
Richard Rasmussen/Patrícia Urdiale 2012 | 40min
Em expedição pelo Brasil, o Richard tem muitas surpresas
interessantes. Ao visitar Macapá, ele descobre uma Área de
Preservação Ambiental no meio da cidade. O lugar abriga um
bicho raríssimo: o tamanduaí, que significa em tupi “pequeno
caçador de formigas”. E ainda durante a jornada um encontro
com um filhote recém nascido de preguiça, uma paca engraçada
e muitas outras aventuras pelo Norte do país.
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AVENTURA 100% SELVAGEM
Série Aventura Selvagem / SBT
Richard Rasmussen/Patrícia Urdiale 2012 | 40min

TUDO MISTURADO E EM HARMONIA
Detetives da Ciência / MultiRio
Miguel Przewodowski 2010 | 14min

Esse Aventura Selvagem está imperdível e é especial: são 100
edições pelos lugares mais incríveis do planeta! Puro encanto
com orcas, tubarão-baleia, cabras, iguanas e muitos outros
animais. No Brasil ou no exterior não faltaram aventuras para
o Richard e, claro, ótimas companhias para circuitos inesquecíveis
e eletrizantes.

Dois jovens detetives investigam a biodiversidade: querem
saber como as mais diferentes formas de vida interagem
em determinados ecossistemas e como estes se interrelacionam. Além de explorar os reinos animal e vegetal, levam
à reflexão sobre o impacto que toda uma cadeia sofre com
a exclusão de uma única espécie. O objetivo é desenvolver
uma consciência de preservação.

COMO FUNCIONA A FIBRA ÓTICA NO BRASIL?
Globo Ciência / Canal Futura
Renato Martins/Thiago Lima 2012 | 20min
O programa começa contando como as informações eram
transmitidas de 100 anos atrás até hoje. Vai depois para
Campinas, onde foi desenvolvida a primeira fibra ótica
brasileira; mostra a realização de um diagnóstico médico
à distância feito através de uma rede de computadores,
por internet em altíssima velocidade; e informa qual é o quadro
atual da rede de fibra ótica instalada no Brasil.

COMO OS ELETRÔNICOS PODEM NOS AFETAR?
Globo Ciência / Canal Futura
Renato Martins/Thiago Lima 2012 | 20min
O Globo Ciência explica o que um aparelho precisa ter para ser
considerado eletrônico; descreve a evolução dos eletrônicos,
desde o século passado, esclarecendo o que possibilitou sua
miniaturização. Especialistas falam sobre a radiação emitida
pelos aparelhos eletrônicos e como elas podem vir a afetar
o nosso organismo.
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AS FORMAS DA NATUREZA
Detetives da Ciência / MultiRio
Miguel Przewodowski 2010 | 14min
Nossos dois jovens detetives-cientistas investigam agora
como as formas dos ambientes influenciam os animais
ao escolherem o local onde vão viver, aproveitando os recursos
naturais disponíveis e integrando a biodiversidade local.

ANIMAÇÃO, MUITA VIDA NA TV
Globo Universidade / TV Globo
Alexandre dos Santos/Camila Konder/Maria Lindenberg
2011 | 25min
O mercado de animação aqueceu no Brasil de tal forma que
a Universidade Federal de Minas Gerais criou, em 2009,
o curso de graduação em Cinema de Animação e Artes Digitais.
O programa acompanha como os alunos aprendem cada etapa
necessária para a criação nesta área; apresenta técnicas de
animação e conversa com profissionais que estão criando
ferramentas de ensino e material didático com animação.
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CIÊNCIA DO FUTEBOL
Globo Universidade / TV Globo
Alexandre dos Santos/Camila Konder/Maria Lindenberg
2011 | 25min
Que o futebol é paixão nacional ninguém duvida. Mas poucos
sabem que ele também é objeto de estudos nas universidades
brasileiras. O Globo Universidade mostra como pesquisas
na área da nutrição e da biomecânica podem melhorar
o desempenho do atleta e ajudar a evitar e cuidar de lesões.
Descreve também que o estilo de jogo, mais conhecido como
tática, também pode ser matéria de estudos acadêmicos.

ÓTICA: A CIÊNCIA NA TV
Globo Universidade / TV Globo
Alexandre dos Santos/Camila Konder/Maria Lindenberg
2012 | 25min
O tripé universitário “ensino-pesquisa-extensão” é levado
muitíssimo a sério pelo Centro de Pesquisas em Óptica
e Fotônica da Universidade de São Carlos, onde se desenvolvem
pesquisas de ponta que usam a luz para diversas aplicações,
como para o tratamento do câncer de pele. Estas pesquisas
também são divulgadas pelo canal de TV mantido pelo centro.

A CIÊNCIA QUE EU FAÇO
MAST/MCTI
Vera Pinheiro 2010/2011 | episódios de 04 a 09 min
Série de depoimentos de cientistas e pesquisadores brasileiros,
relatando sua trajetória e expondo sua visão sobre o papel
da ciência nos dias de hoje – a partir de sua experiência pessoal.
Episódios selecionados:
Douglas Falcão Silva / Ennio Candotti / Flávia Rebelo Mochel /
Ronaldo Rogério de Freitas Mourão/ Jefferson Cardia Simões /
Luiz Ary Messina / Maria Virgínia Petry / Marilene Corrêa da Silva
Freitas / Regina Pekelmann Markus / Germano Bruno Afonso
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helen thomas
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PALESTRA
LECTURE

Helen Thomas é produtora do renomado Departamento
de Ciência da BBC. Estudou Física e Física Médica
na Universidade de Exeter, Inglaterra, antes de trabalhar
na BBC. Acredita que a Ciência na TV deve alcançar
o maior número possível de pessoas. Por isso,
sempre procurou trabalhar na produção dos mais
diversos programas e séries de ciência na TV, desde
os mais populares transmitidos pelo canal BBC1
até documentários exibidos pelo BBC4, explorando
temas em maior profundidade.
Helen produziu documentários médicos, entre os quais
“Sua Vida nas Mãos Deles” (Your Life in Their Hands),
além de séries de ciência populares, como “Hospital
de Animais” (Animal Hospital) e “A Fábrica de Comida
do Jimmy” (Jimmy’s Food Factory) para a BBC1.
A série “Química, uma História Volátil” (Chemistry:
a Volatile History), produzida por ela, foi indicada para
o Bafta (equivalente ao Oscar, no Reino Unido) e obteve
os maiores índices de audiência já alcançados para um
programa de ciência da BBC4. Atualmente, ela está
preparando “Geração Terra” (Generation Earth) para
a BBC1, uma série de 3 programas, abordando como
o homem está “redesenhando” nosso planeta.

CIÊNCIA NA TV: A EXPERIÊNCIA DA BBC
“Science on TV: the BBC Experience”
por HELEN THOMAS
Produtora Executiva do Departamento de Ciência da BBC

Livraria da Travessa – Shopping Leblon, Rio de Janeiro
Dia 16 de outubro, 3ª feira, às 19h
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ASSOCIAÇÕES E PARCERIAS
ASSOCIATES AND PARTNERSHIPS

ASSOCIAÇÕES E PARCERIAS NACIONAIS
Brazilian Partnerships and Associates
• Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – Secretaria de Inclusão Social
Departamento de Popularização e Difusão - MCTI / SECIS / DEPDI

PARCERIAS INTERNACIONAIS
International Partnerships

• Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciências / ABCMC

• ASECIC – Asociación Española de Cine e Imagen Científicos, Madri, Espanha
• BBC, British Broadcasting Corporation – Reino Unido
• CINECIEN – Festival de Cine y Video Científico del Mercosur
• EUREKA, Fundación Ciencia para la Vida/Imago, Santiago, Chile
• INTERNATIONAL SCIENTIFIC FILM FESTIVAL - Beijing, China
• MUESTRA INTERNACIONAL DEL AUDIOVISUAL CIENTÍFICO EN MEXICO,
Cidade do México, México
• MUESTRA DOCUMEN-TALES, Medelin, Colômbia
• NHK, Japan Broadcasting Corporation - Tóquio, Japão
• PARISCIENCE - International Science Film Festival, Paris, França
• VEDERE LA SCIENZA - Milão, Itália
• TÉLÉSCIENCE - Montreal, Canadá
• WGBH, Public Broadcasting Service/PBS – Bóston, Estados Unidos

Rio de Janeiro
• Centro Cultural Banco do Brasil
• Casa da Ciência / UFRJ
• Casa da Descoberta / Instituto de Física da UFF
• CEFET-RJ
• Clube de Astronomia do Rio de Janeiro
• Escola Técnica Estadual Santa Cruz / ETESC
• Espaço Ciência Viva
• Espaço UFF de Ciências
• Fundação CECIERJ - Centro de Ciências e Ensino Superior a Distância do Estado do
Rio de Janeiro
• Museu de Astronomia e Ciências Afins / MAST
• Museu Imperial de Petrópolis
• Museu do Universo / Planetário da Cidade do Rio de Janeiro
• Museu da Vida / Casa de Oswaldo Cruz / Fundação Oswaldo Cruz
Brasília
• Centro Cultural Banco do Brasil
São Paulo
• Catavento Cultural e Educacional / Secretaria de Estado da Cultura
• Estação Ciência / Universidade de São Paulo
• Museu Biológico do Instituto Butantan / Universidade de São Paulo
• Museu de Ciências / Universidade de São Paulo
• Museu de Zoologia / Universidade de São Paulo
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