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MOSTRA VERCIÊNCIA 2021: RENASCER É PRECISO!
Em tempos de pós-pandemia, o Projeto VerCiência realiza a VerCiência 2021 • 27ª Mostra
Internacional de Ciência na TV, trazendo uma programação especialmente selecionada com
40 produções brasileiras e estrangeiras, de 05 a 30 minutos, de divulgação e difusão da cultura
científica e tecnológica.
A Mostra integra as atividades do projeto Circo da Ciência 2021 da ABCMC – Associação Brasileira
de Centros e Museus de Ciências, parceira do Projeto, e tem o apoio do MCTI, através do CNPq.
Assim como em 2020, a Mostra será realizada no formato virtual, com a programação informada
aqui no Catálogo VerCiência 2021, publicado nas mídias VerCiência, ABCMC e MCTI, com os links
para o acesso direto do público geral e das instituições de divulgação científica, educacionais
e culturais interessadas.
A maioria dos programas pode ser acessada via You Tube, de acesso público, tendo indicados em
suas respectivas sinopses os links para visualização e/ou download; os demais estarão disponíveis
para acesso através do link de vimeo também indicado na respectiva sinopse.
A programação está organizada em 03 Sessões temáticas, apresentadas em 03 lançamentos,
de outubro a dezembro, com as pautas e datas descritas a seguir.
Sessão 1 – “Ciência, patrimônio da sociedade” (lançamento em 12 de outubro)
Pauta articulada com a temática da 18ª SNCT, “A transversalidade da CT&I para o planeta”:
a interseção Ciência-Tecnologia-Inovações; ciências biomédicas (telemedicina) / ciências sociais
(sistema produtivo, relações de trabalho) / ciências humanas (relações humanas e bioética) /
ciências exatas e da natureza (biodiversidade).
Sessão 2 – “Ciência na pandemia” (lançamento em 12 de novembro)
Protagonismo da ciência na busca de soluções para a crise sanitária e econômica gerada via Covid-19;
as principais linhas de pesquisa em andamento; as novas formas de inserção social da ciência; ações
de formação de cientistas e pesquisadores para os tempos da pós-pandemia.
Sessão 3 - “Desenvolvimento Sustentável, desafio inadiável” (lançamento em 01 de dezembro)
Pauta referenciada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS) e pelas
temáticas tratadas nos clipes do Concurso “Minuto da Sustentabilidade”, evento a ser também
desenvolvido em outubro/novembro pela ABCMC em todo o país, com participação do público
infanto-juvenil, jovem e adulto jovem.
A programação tem classificação indicativa de 14 anos, para a maioria dos títulos escolhidos.
Os programas poderão ser exibidos na íntegra ou por partes, e articulados com atividades virtuais,
como palestras, atividades interativas, debates, demonstrações, experimentos, oficinas – a inteiro
critério da instituição usuária.
Informar, difundir, divulgar, circular, debater, disseminar a produção de ciência e tecnologia.
Este será sempre nosso foco, agora direcionado pelos novos modos de Ver Ciência, nesta travessia
de pandemia e de escalada firme para o Amanhã Melhor.
José Renato Monteiro e Sergio Brandão | Curadores do Projeto VerCiência
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ABCMC PRESENTE NA MOSTRA VERCIÊNCIA 2021
A Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciências (ABCMC) é parceira e recebe
em suas mídias sociais a 27ª Mostra Internacional de Ciência na TV, que reúne programas
de televisão de divulgação de ciência e tecnologia, nacionais e internacionais, para circulação
virtual em âmbito nacional. A mostra faz parte da SBPC Jovem Virtual, realizada em julho,
e da 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). É realizada com o apoio do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações/MCTI.
A ABCMC é parceira há muitos anos da Mostra VerCiência e colaborou para a sua expansão
através da promoção de parcerias com os centros e museus de ciências brasileiros. A seleção
criteriosa feita pelos curadores da Mostra tem sido reconhecida por todos os parceiros
e pelo público em geral que tem acesso à mesma. Este ano os temas são extremamente
apropriados e indispensáveis para a promoção de reflexões sobre desafios absolutamente
atuais: “Ciência, patrimônio da sociedade”, “Ciência na pandemia” e “Desenvolvimento
Sustentável, desafio inadiável”.
A ABCMC acredita que ao apoiar a divulgação desses conteúdos está cumprindo sua missão
de promover a articulação entre instituições, para a promoção da divulgação científica
em nosso país.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CENTROS E MUSEUS DE CIÊNCIAS (ABCMC)
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ESTA PROGRAMAÇÃO PERTENCE AO ACERVO DA MOSTRA VERCIÊNCIA

PROIBIDA TODA E QUALQUER FORMA DE UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA

Realização

Parceria

Apoio
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SESSÃO 1 – CIÊNCIA, PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE
Pauta articulada com a temática da 18ª SNCT, “A transversalidade da CT&I para
o planeta”; a interseção Ciência-Tecnologia-Inovações; ciências biomédicas
(telemedicina); ciências sociais (sistema produtivo, relações de trabalho); ciências humanas
(relações humanas e bioética); ciências exatas e da natureza (biodiversidade).
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SESSÃO 1 – CIÊNCIA, PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE

PROGRAMAS NACIONAIS

Classificação/Faixa etária

Ciência é Tudo fala sobre a relação entre tecnologia e trabalho

TV Brasil

26min

Entenda os desafios que a telemedicina precisa superar para virar
realidade

Olhar Digital

07min

Suzana Herculano-Houzel:
A evolução cognitiva e as revoluções tecnológicas

Fronteiras do
Pensamento

14min

Robôs vão tomar o seu emprego? Automatização do trabalho

Nerdologia Tech

10min

Niède, uma pré-história

VideoCiência

20min

Biotecnologia e o futuro da saúde

Expresso Futuro

27min

Curta Agroecologia: Políticas de Futuro

Canal Saúde

26min

Tocando a Real: Matriz Energética

Canal Saúde

06min

PROGRAMAS ESTRANGEIROS

Classificação/Faixa etária

Comida do amanhã I

BBC

06min

Luz e Escuridão: Luz

BBC

16min

Enlaces: Alimentação

Imago

13min

Isto é Matemática: Como o Google googla

SPM

07min

Humano e máquina: o que esperar dessa fusão

Futurando

26min

Como salvar nosso planeta

WWF
Internacional

09min
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CIÊNCIA, PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE

CIÊNCIA É TUDO FALA SOBRE A RELAÇÃO ENTRE TECNOLOGIA E TRABALHO
https://www.youtube.com/watch?v=6i-0lTZUzbo
TV Brasil
2020 26min
Como a telemedicina se tornou uma opção segura para
atendimentos, enquanto cidades de todo o mundo fazem
isolamento social devido à pandemia de Covid-19.
O programa mostra como a tecnologia tem colaborado com
o dia a dia de vários profissionais, por meio de soluções
que permitem, por exemplo, reuniões online, atendimento
remoto e o compartilhamento de dados.

ENTENDA OS DESAFIOS QUE A TELEMEDICINA PRECISA SUPERAR PARA VIRAR REALIDADE
https://www.youtube.com/watch?v=EHT95sVv2YQ
Olhar Digital
2019 07min
Há muito tempo que se fala nos benefícios e no salto
de qualidade para o atendimento que a telemedicina pode
trazer para todo mundo, mas os obstáculos para alcançar
esse cenário ainda são muitos. Infraestrutura e melhorias
no modelo de gestão de saúde pública são alguns desses
obstáculos. E ainda é necessário estabelecer as regras de
utilização dessa nova relação médico-paciente, de forma a
garantir que sempre haja humanismo e segurança em todo e qualquer atendimento.

SUZANA HERCULANO-HOUZEL:
A EVOLUÇÃO COGNITIVA E AS REVOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
https://www.youtube.com/watch?v=7Ivc0rnLAQI
Fronteiras do Pensamento
2015 14min
Suzana Herculano-Houzel, neurocientista brasileira, explica
a evolução cognitiva do cérebro. Como o cérebro
contemporâneo, com os mesmos 86 bilhões de neurônios
do cérebro de 200 mil anos atrás, pode ter criado
sociedades tão mais complexas? A cientista atribui esses
feitos às chamadas revoluções tecnológicas, dando
importância máxima à habilidade de cozinhar os alimentos,
que considera o grande diferencial da espécie humana.
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CIÊNCIA, PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE

ROBÔS VÃO TOMAR O SEU EMPREGO? AUTOMATIZAÇÃO DO TRABALHO
https://www.youtube.com/watch?v=OEo14_iw7ho&t=99s
Nerdologia Tech|Átila Iamarino
2018 10min
Neste programa vamos ver o que pode acontecer com
o seu emprego. Aliás, com o emprego de todo mundo.
Quais as chances de perder o emprego para automação,
como quem trabalhava no campo perdeu para colheitadeira?
E robôs que saberão interagir com seus clientes
e recomendar bons filmes? Já passamos por várias
revoluções que mudaram a ocupação da maioria da
sociedade. A mecanização agrícola, que levou pessoas a migrar para a cidade, a fim de trabalhar no
setor secundário. Mecanização das fábricas, que acabaram com muito do trabalho manual, mas
abriram mercado para a exportação e para operadores de máquinas. Toda vez que uma tecnologia
substituiu nosso trabalho encontramos outras ocupações. Nessa nova onda de automação, robôs
e programas estão tornando algumas profissões obsoletas. Será que dessa vez é diferente?

NIÈDE, UMA PRÉ-HISTÓRIA
https://vimeo.com/manage/videos/358949073/8492c9a589
VideoCiência
2018 20min
O jornalista Sergio Brandão volta ao Parque Nacional da Serra
da Capivara 30 anos depois de sua primeira visita,
como repórter do Globo Ciência, e entrevista a arqueóloga
Niède Guidon, que faz um balanço de seus 45 anos
de pesquisa nos mais de 1200 sítios arqueológicos
encontrados na região - 945 dos quais com pinturas
rupestres, a maior concentração do mundo. O Parque
foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco
em 1991, e as pesquisas da doutora Niède comprovam a existência do homem pré-histórico
americano há pelo menos 102 mil anos.
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CIÊNCIA, PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE

BIOTECNOLOGIA E O FUTURO DA SAÚDE
https://www.youtube.com/watch?v=trjg295oWnI
Expresso Futuro
2018 27min
O que acontece quando a biotecnologia sai dos laboratórios
e é disseminada entre entusiastas? Ronaldo Lemos analisa
as inovações do movimento diy da biotecnologia e mostra
avanços na área da saúde, que permitem notáveis melhorias
nos atendimentos médicos – e trazem questões bioéticas
que não podem deixar de ser consideradas.

CURTA AGROECOLOGIA: POLÍTICAS DE FUTURO
https://www.canalsaude.fiocruz.br/canal/videoAberto/curta
-agroecologia-politicas-de-futuro-cae-0024
Canal Saúde
2021 26min
Neste episódio do Políticas de Futuro, um desdobramento
do levantamento das centenas de políticas públicas
municipais mapeadas na campanha Agroecologia nas
Eleições. O filme apresenta cinco experiências municipais
entre as mais de 700 mapeadas em 2020. Vale conferir!

TOCANDO A REAL: MATRIZ ENERGÉTICA
https://www.youtube.com/watch?v=Mc-qwrGBtAI
Canal Saúde
2020 06min
O programa descreve e detalha matriz energética, ou seja,
a combinação de fontes energéticas usadas pelos países
no mundo. Define o que é essa tal de matriz energética,
como ela é formada, quais as matrizes energéticas
compostas no mundo e destaca especialmente a brasileira.
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CIÊNCIA, PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE

PROGRAMAS ESTRANGEIROS

COMIDA DO AMANHÃ – EPISÓDIO 1 | TOMORROW’S FOOD
https://vimeo.com/632489885/d6f05be9ed
BBC|Reino Unido
2015 60min
compacto de apresentação de 06min – legendado
versão original e compacto disponíveis por demanda (*)
A chef de cozinha Angela Hartnett experimenta alimentos
embalados do Exército dos EUA que nunca estragam.
O verdureiro Chris Bavin visita uma fazenda robotizada
na Austrália. A atriz-tecnóloga Shini Somara vai a um
restaurante do futuro em Xangai e o apresentador Dara
O’Brian mostra a maior fazenda coberta da Grã-Bretanha, onde toneladas de frutas e vegetais
são produzidas anualmente sem utilizar qualquer tipo de solo.

LUZ | LIGHT
https://vimeo.com/632490690/ed345023a7
BBC|Reino Unido
2015 60min
compacto de apresentação de 16min – legendado
versão original e compacto disponíveis por demanda (*)
No século 3 AC, o matemático grego Euclides descobriu que
a luz viajava em linha reta. Dois mil anos depois, Galileu
Galilei comprovou a teoria, usando as lentes de seu primeiro
telescópio. Em 1670, o dinamarquês Ole Roemer revelou que
a luz viajava numa velocidade finita; e em 1964, captamos
a luz mais antiga do universo, quando foi detectada uma
radiação de microondas de fundo, o resplendor do Big Bang.

(*) solicitar senha pelo contato@verciencia.com.br
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CIÊNCIA, PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE

ALIMENTAÇÃO | ALIMENTACIÓN
https://vimeo.com/632490317/a30b1050b4
Enlaces|Imago-Chile
2016 50min
compacto de apresentação de 13min – legendado
versão original e compacto disponíveis por demanda (*)
Comida é arte ou ciência? Como determinados alimentos nos
fazem envelhecer melhor? Como combater a anorexia e a
obesidade, dois grandes males do século 21?
O
que a ciência diz sobre isso? A genética é a grande
responsável pela anorexia, mas no futuro espera-se poder
substituir o gene ou genes defeituosos por outros normais e assim eliminar o problema. Do outro
lado está a obesidade que, a longo prazo, está matando as pessoas. O problema hormonal, tido como
responsável pelo ganho de peso, na verdade representa apenas de 3 a 5 por cento dos casos. Uma
dieta saudável e exercícios físicos são grandes aliados nessa batalha. A chave para uma vida longa
e saudável está na alimentação. Nossos hábitos alimentares poderão retardar o envelhecimento
e o aparecimento de doenças. Os avanços da biotecnologia determinarão o que encontraremos
em nossos pratos?
.

ISTO É MATEMÁTICA: COMO O GOOGLE GOOGLA
https://www.youtube.com/watch?v=DZ0hq2sQg28
SIC/Sociedade Portuguesa de Matemática
2014 07min
O matemático e apresentador Rogério Martins vai explicar
como é que o Google consegue mostrar os melhores
resultados à primeira "googladela". E aproveita para servir
um bacalhau à Gomes de Sá.
A série recebeu o Prêmio VerCiência de 2014.

(*) solicitar senha pelo contato@verciencia.com.br
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CIÊNCIA, PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE

HUMANO E MÁQUINA: O QUE ESPERAR DESSA FUSÃO
https://www.youtube.com/watch?v=lm2eCUbzDdU
Futurando|DW Brasil
2021 26min
Como a interface cérebro-máquina pode revolucionar
a nossa vida? A nossa rotina aos pouco fica mais e mais
dependente de tecnologias de todo tipo. Mas as máquinas
ainda não substituem o centro de controle do corpo
humano: o cérebro. A intenção talvez nem seja substituir
mesmo, mas conectá-lo a dispositivos externos para turbinar
a nossa capacidade de armazenamento de dados,
por exemplo. Ou, como no caso de uma pessoa com deficiência que usa próteses, devolver
a sensação do toque. Isso é possível?

COMO SALVAR NOSSO PLANETA | HOW TO SAVE OUR PLANET
https://www.youtube.com/watch?v=0Puv0Pss33M
WWF Internacional
2019 09min
programa legendado disponível por demanda (*)
É simples. Sir David Attenborough, aos 95 anos o mais ativo
naturalista do século, explica como os humanos podem
assumir o controle de nosso futuro e salvar nosso planeta.

(*) solicitar senha pelo contato@verciencia.com.br
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SESSÃO 2 – CIÊNCIA NA PANDEMIA
Protagonismo da ciência na busca das soluções para a crise sanitária e econômica
instalada pela Covid-19; as principais linhas de pesquisa em andamento; as novas formas de inserção
social da ciência; a formação de cientistas e pesquisadores para os tempos da pós-pandemia.
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PROGRAMAS ESTRANGEIROS
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SESSÃO 2 – CIÊNCIA NA PANDEMIA

PROGRAMAS NACIONAIS

Classificação/Faixa etária

Akira e a vacina

Canal Saúde

05min

O plasma dos cavalos na luta contra a covid

Canal Butantan

05min

Vacina salva!

TV Cultura

15min

Expresso Futuro: uma nova educação

Expresso Futuro

27min

Rede Covid 19 – Humanidades MCTI

UFRGS TV

10min

Cidades criativas na pandemia

UFSC

06min

PROGRAMAS ESTRANGEIROS

Classificação/Faixa etária

Alerta de David Attenborough: os humanos são responsáveis
pela pandemia? | Extinção: os fatos

BBC

05min

Covid-19: os inesperados 'efeitos colaterais' positivos da vacina

BBC News

09min

As novas variantes da Covid-19 são mais resistentes às vacinas?

NOVA-PBS

07min

Coronavírus: Good for the environment?

DW News

12min

Vacinação anticovid no Brasil: entre avanços e erros

Futurando

27min

As incertezas da pandemia no Brasil e a importância de uma
ciência inclusiva

Futurando

26min

Coronavírus: novos fatos sobre mecanismos de infecção

NHK World

06min

O Número Básico de Reprodução

SIC-SPM

10min
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CIÊNCIA NA PANDEMIA

AKIRA E A VACINA
https://www.youtube.com/watch?v=zTiGIPjiSNY
Canal Saúde / Fiocruz
2020 05min
Dr. Akira Homma está de volta em uma nova animação!
Desta vez ele vem nos explicar como foi desenvolvida e
como funciona a vacina COVID-19 Bio-Manguinhos/Fiocruz.
No curta "Akira e a Vacina", o assessor científico sênior de
Bio-Manguinhos viaja por dentro do corpo humano para nos
mostrar como é a ação do novo imunizante no nosso
organismo. Ele também aproveita para alertar a todos:
independente de estar imunizado, ainda é muito importante
manter as boas práticas de higiene e distanciamento social. O Dr. Akira Homma foi presidente da
Fiocruz e é considerado um dos 50 nomes mais influentes do mundo na área de vacinas.

BUTANTAN NA PANDEMIA - O PLASMA DOS CAVALOS NA LUTA CONTRA A COVID
https://www.youtube.com/watch?v=UgBUSYdQeMg
Canal Butantan
2020 05min
O Instituto Butantan é reconhecido pela produção de soros.
A fazenda agora se prepara para ajudar no combate
à pandemia utilizando os anticorpos dos cavalos contra
o coronavírus.

VACINA SALVA!
https://www.youtube.com/watch?v=xrzjGQNaYpQ
Quintal da Cultura | TV Cultura
2021 15min
No episódio de hoje, a Turma do Quintal está preparando um
trabalho de ciências sobre as vacinas contra
o novo coronavírus. Com informações e de uma maneira
divertida, vamos entender com a turma como anticorpos são
‘treinados’ para nos proteger desses vilões.
Viva a Ciência!!! Vamos conferir?
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CIÊNCIA NA PANDEMIA

UMA NOVA EDUCAÇÃO
https://www.youtube.com/watch?v=vMcSSN7h99o&list=P
LhI4cQSUF2nnc77EZU-VWRKYXAp5xIpIZ&index=5
Expresso Futuro | Canal Futura
2021 27 min
Qual será o impacto do coronavírus nas escolas?
Ronaldo Lemos debate as lições da pandemia, do ensino
remoto e a importância da conectividade para o futuro da
educação

REDE COVID-19 HUMANIDADES MCTI
https://www.youtube.com/watch?v=JyS_9R9TUiA
UFRGS TV
2021 10min
A Rede Covid-19 Humanidades, que procura analisar
e entender os impactos sociais, culturais e científicos da
COVID-19 no Brasil, é construída por pesquisadores de
diferentes áreas das Ciências Humanas, Sociais e da
Saúde, de várias instituições, como UFRGS, Fiocruz, UFSC,
UFRN, UnB, UNICAMP, UNIDAVI.

CIDADES CRIATIVAS NA PANDEMIA
https://www.youtube.com/watch?v=OjrvmU3DZHc
ESTAÇÃO CONHECIMENTO | UFSC
2021 06min
A pandemia da COVID-19 continua gerando inúmeros
desafios para cidades do mundo inteiro. Nossa equipe
preparou uma reportagem com exemplos de como as
Cidades Criativas estão tentando se reinventar nesse
momento de crise. Como minimizar os efeitos
causados pela pandemia? Quais as perspectivas futuras?
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CIÊNCIA NA PANDEMIA

PROGRAMAS ESTRANGEIROS

ALERTA DE DAVID ATTENBOROUGH: OS HUMANOS SÃO RESPONSÁVEIS PELA PANDEMIA?
EXTINÇÃO: OS FATOS
DAVID ATTENBOROUGH’S WARNING: ARE HUMANS RESPONSIBLE FOR PANDEMICS?
EXTINCTION: THE FACTS
https://www.youtube.com/watch?v=-m-hFe9mjqI
BBC
2021 05min
versão brasileira disponível por demanda (*)
Nossa relação destrutiva com o mundo natural não está
apenas colocando em risco os ecossistemas dos quais
dependemos. As atividades humanas, como o comércio de
animais e a destruição de habitats, levam ao surgimento
de doenças. Ecologistas de doenças acreditam que, se
continuarmos nesse caminhoma pandemia deste ano não
será um evento único.

COVID-19: OS INESPERADOS “EFEITOS COLATERAIS” POSITIVOS DA VACINA
https://www.youtube.com/watch?v=sZY6idgXO0s
BBC News Brasil
2021 09min
A gente já sabe que as vacinas contra a covid-19
aprovadas até agora no mundo, inclusive aqui no Brasil,
têm ótimos resultados quando o assunto é prevenir casos
sintomáticos da doença. Mas isso não significa que elas se
limitem a isso. Neste vídeo, o repórter André Biernath fala
sobre esses inesperados "efeitos colaterais" positivos do
imunizante. Ou seja, os possíveis benefícios no combate
à pandemia que a vacina contra a covid-19 pode trazer, além da prevenção de casos com sintomas.

(*) solicitar senha pelo contato@verciencia.com.br
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CIÊNCIA NA PANDEMIA

AS NOVAS VARIANTES DA COVID-19 SÃO MAIS RESISTENTES ÀS VACINAS?

ARE NEW COVID-19 VARIANTS MORE RESISTANT TO VACCINES?
https://www.youtube.com/watch?v=5t0ZTC_NCj8
versão brasileira disponível por demanda (*)
NOVA-PBS
2021 07min
Descubra como novas variantes do coronavírus se formaram
em todo o mundo e se o equipamento de proteção individual
e as novas vacinas funcionarão contra elas com sucesso.

CORONAVÍRUS: BOM PARA O MEIO AMBIENTE?
CORONAVIRUS: GOOD FOR THE ENVIRONMENT?
https://www.youtube.com/watch?v=UVxWWW63SdU
DW News
2020 12min
versão brasileira disponível por demanda (*)
Por conta do isolamento social os animais começaram a
reivindicar as ruas vazias. Os bloqueios fizeram com que os
níveis de poluição do dióxido de nitrogênio despencassem
na Itália e na China. De uma perspectiva climática, a
pandemia de coronavírus não é totalmente negativa. As
medidas implementadas apressadamente reduziram
drasticamente as emissões - medidas que, de outra forma, teriam levado anos para entrar em vigor.
A pandemia pode ajudar nosso planeta a respirar novamente?

(*) solicitar senha pelo contato@verciencia.com.br
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CIÊNCIA NA PANDEMIA

VACINAÇÃO ANTICOVID NO BRASIL: ENTRE AVANÇOS E ERROS
https://www.youtube.com/watch?v=huv6IdCLzdk&list=PLeO
nee5XZLR1wfUd93QiaxY9uk25sbka-&index=15
Futurando/DW Brasil
2021 27min
Entrevista com Atila Iamarino - Doutor em microbiologia,
avalia que avanço da vacinação sem garantia da segunda
dose e sem conter o vírus eleva o risco de contágio. Bilhões
de máscaras foram usadas em todo o mundo desde
o começo da pandemia. Muitas delas não são descartadas
corretamente indo parar, por exemplo, nos oceanos.
Isso pode prejudicar a vida marinha? E os morcegos são vilões ou heróis? Por que pode valer a pena
investir em inovações. O imunizante desenvolvido pela empresa Biontech é um exemplo de que
o investimento em ideias ousadas, miradas no futuro, pode dar um retorno financeiro robusto.

AS INCERTEZAS DA PANDEMIA NO BRASIL E A IMPORTÂNCIA DE UMA CIÊNCIA INCLUSIVA
https://www.youtube.com/watch?v=MSfUxtOopQ4&list=P
LeOnee5XZLR1wfUd93QiaxY9uk25sbka-&index=23
Futurando/DW Brasil
2021 26min
Entrevista com o epidemiologista Pedro Hallal sobre um
estudo de infectados pela covid-19, o primeiro do tipo a
ser realizado no Brasil e que também abrange a realidade
socioeconômica das vítimas. Por que é importante
considerar o gênero em pesquisas? Pesquisas para
o desenvolvimento de novos medicamentos, vacinas e até
novas tecnologias muitas vezes não consideram gênero,
sexo, idade, deficiências. Não consideram também
a interseccionalidade e majoritariamente realizam testes em homens. Isso pode colocar a vida
de muitas pessoas em risco, além de ser um desperdício de dinheiro quando o produto tiver que
ser retirado do mercado.
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CIÊNCIA NA PANDEMIA

CORONAVÍRUS: NOVOS FATOS SOBRE MECANISMOS DE INFECÇÃO
CORONAVIRUS: NEW FACTS ABOUT INFECTION MECHANISMS
https://www.youtube.com/watch?v=H2azcn7MqOU
versão brasileira disponível por demanda (*)
NHK World
2020 06min
Na luta contra a pandemia do coronavírus, uma nova
pesquisa revela como pequenas gotículas que carregam o
vírus podem permanecer no ar por algum tempo. Vale
conferir!

O NÚMERO BÁSICO DE REPRODUÇÃO
https://www.youtube.com/watch?v=S6IyIsbaG2k&t=533s
SIC/Sociedade Portuguesa de Matemática
2016 10min
Neste episódio o matemático Rogério Martins explica o que
é o Número Básico de Reprodução! Para tal, vai ao Museu
da Farmácia para lhe falar de epidemias, vírus e gripe...
e evitar a todo o custo falar de muco nasal.
E Isto é Matemática!

(*) solicitar senha pelo contato@verciencia.com.br
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Próxima Sessão, em breve!

SESSÃO 3 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, DESAFIO INADIÁVEL
Pauta articulada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU
(ODS) e com as temáticas que sejam tratadas pelos clipes do “Minuto
da Sustentabilidade”, em seus três segmentos de público: infanto-juvenil,
jovem e adulto jovem.
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