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BRASíLIA

SÃO PAULO

17 A 23 DE OUTUBRO
VERCIÊNCIA SNCT 2016
semanact.mcti.gov.br/cienciano-brasil

17 A 23 DE OUTUBRO
PLANETÁRIO DE BRASÍLIA
Setor de Difusão Cultural - Via N1
www.sect.df.gov.br

18 A 23 DE OUTUBRO
CATAVENTO CULTURAL E
EDUCACIONAL
Palácio das Indústrias
Praça Cívica Ulysses Guimarães – Brás
cataventocultural.org.br

RIO DE JANEIRO
17 A 23 DE OUTUBRO
CENTRO CULTURAL BANCO DO
BRASIL
Rua Primeiro de Março, 66
Centro / Rio de Janeiro, RJ
bb.com.br/cultura
CIRCUITO VERCIÊNCIA RIO
SNCT Rio de Janeiro
verciencia.com.br/mostras/rio

17 A 21 DE OUTUBRO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO
GAMA
Auditórios dos Centros Educacional e de
Ensino do Gama
www.se.df.gov.br
OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO LUIS CRULS
Campus Universitário Darcy Ribeiro, ICC Norte,
sala BT 417
www.fis.unb.br
FACULDADE UnB PLANALTINA
Área Universitária n° 01- Vila Nossa Senhora
de Fátima
fup.unb.br
17 A 19 E 21 DE OUTUBRO
FIOCRUZ BRASILIA
L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro,
Gleba A
www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br
20 DE OUTUBRO
MUSEU DE ANATOMIA HUMANA/UnB
Auditório 03/Faculdade de Saúde/UnB
fs.unb.br

19 A 22 DE OUTUBRO
MUSEU DE ZOOLOGIA DA USP
Av. Nazaré, 481 – Ipiranga
www.mz.usp.br
19 A 22 DE OUTUBRO
CAMPUS BUTANTAN DA USP
Cidade Universitária - Butantã
parquecientec.usp.br
19 A 22 DE OUTUBRO
PARQUE CIENTEC
Av. Miguel Estéfano, 4200 - Água Funda
parquecientec.usp.br
20 DE OUTUBRO
CINE BUTANTAN
Avenida Vital Brazil, 1500 - Butantã
www.butantan.gov.br

The Cultural Center Bank of Brazil (CCBB) receives the
International Exhibition of Science on TV - VerCiência 2016
– “22 years without losing the focus of science on TV” - as
part of the National Week of Science and Technology promoted
by the Ministry of Science, Technology, Innovations and
Communications.
The project, which receives a historical support of the CCBB,
remains focused on the latest scientific innovations, provoking
a reflexion on the great transformations resulting from scientific
and technological advances in all areas of knowledge. Among
the consequences of such progress, we can cite the increased
longevity of people and the reduction in infant mortality in
virtually all countries of the world. That’s the framework for
a discussion on food production, theme of the 2016 National
Week of Science and Technology.
For CCBB Rio, to support this important initiative means to
stimulate the questioning of several generations about solutions
proposed by science for everyday problems, in addition to
providing the means for these generations to follow relevant
productions in the promotion of scientific culture in times of
increasing world globalization.

BANK OF BRAZIL CULTURAL CENTER

Em 2016, o Centro Cultural Banco do Brasil recebe VerCiência –
Mostra Internacional de Ciência na TV - “22 anos sem perder
o foco da ciência na TV”, parte da Semana Nacional de Ciência
e Tecnologia promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações.
O projeto, que recebe apoio histórico do CCBB permanece atento
às mais atuais inovações científicas, convidando a refletir sobre
as grandes transformações resultantes dos avanços científicos
e tecnológicos em todas as áreas do conhecimento. Dentre as
consequências desse progresso, pode-se citar o aumento da
longevidade das pessoas e a diminuição da taxa da mortalidade
infantil em praticamente todos os países do mundo – e é aqui
que se encaixa a discussão sobre produção de alimentos, tema
da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2016.
Para o CCBB Rio, apoiar esta importante iniciativa significa
estimular o questionamento de diversas gerações acerca das
soluções propostas pela ciência para problemas cotidianos,
além de proporcionar que estas gerações acompanhem produções
relevantes na promoção da cultura científica em um mundo cada
vez mais globalizado.

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL

The communication of scientific and technological advances
on television, the internet and other audiovisual media, in an
attractive, clear and amusing manner is the proposal of the
International Exhibition of Science on TV - VerCiência, now in its
22th edition.
Free sessions and interactive activities mobilize students and
teachers in the main cities and in the interior of Brazil around
this festival of science TV programmes, whose aim is to instruct
and educate without borders.
In this context, Petrobras sponsorship is renewed for another
year. After all, the company has built its history guided by talent,
entrepreneurship, excellence and overcoming challenges,
always encouraging the dissemination of knowledge.
So many commonalities are the recipe for success of this
partnership and, of course, of the exhibition.

PETROBRAS

A divulgação de avanços científicos e tecnológicos, pela
televisão, pela Internet e por outros meios audiovisuais, de forma
atraente, clara e divertida, é o que propõe a Mostra Internacional
de Ciência na TV, agora em sua 22ª edição.
Sessões gratuitas e atividades interativas mobilizam alunos e
professores, nas capitais e no interior do Brasil, em torno dessa
mostra, cujo intuito é instruir e educar sem fronteiras.
Nesse contexto, o patrocínio Petrobras se renova por mais um
ano. Afinal, a companhia construiu sua história pautada no
talento, no empreendedorismo, na excelência, vencendo desafios,
e sempre estimulou a difusão do conhecimento.
Tantos pontos em comum são a receita do sucesso dessa
parceria e, é claro, da mostra.

PETROBRAS

22 ANOS SEM PERDERMOS O FOCO DA CIÊNCIA NA TV
Ufa! Chegamos até aqui! Nestes últimos 22 anos, vivemos e acompanhamos grandes
transformações na nossa maneira de ser, resultantes dos avanços científicos e tecnológicos
em todas as áreas do conhecimento. Da comunicação pelas redes sociais e pela internet à
cura de muitas doenças até recentemente letais.
É verdade que uma minoria de nós, privilegiados, que tivemos acesso à educação, à
informação e ao conhecimento científico, nos beneficiamos mais destas conquistas do que
a grande maioria dos 7 bilhões de habitantes desse nosso planeta.
Assim mesmo - para citarmos apenas duas consequências do progresso científico e
tecnológico nestas duas últimas décadas - a longevidade das pessoas aumentou e a
mortalidade infantil caiu em praticamente todos os países do mundo.
Mas os desafios para a nossa sobrevivência e de das demais espécies num mundo em
rápida transformação e com uma população mundial que não para de crescer são cada
vez maiores, começando pela produção de alimentos, tema central da Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia, da qual VerCiência participa, desde a primeira em 2004.
As iniciativas diplomáticas mundiais para se tentar frear o aquecimento global e evitarmos
sofrimento e consequências desastrosas para as próximas gerações, dependem em grande
parte da conscientização do maior número de pessoas, o que depende do acesso delas à
informação e ao conhecimento científico.
As incertezas que temos pela frente são muitas, mas de uma coisa podemos ter
certeza: os desafios para a sustentabilidade (e habitabilidade) planetária passam pelo
compartilhamento do conhecimento científico e tecnológico por um número cada vez maior
de pessoas.
E este é objetivo principal no qual nos mantivemos focados desde a primeira mostra VerCiência, em 1994: promover e incentivar a disseminação do conhecimento científico através
dos grandes veículos de comunicação audiovisual - a televisão e a internet.
2016 está sendo um ano de grandes transformações e preocupações no cenário político
e econômico brasileiro e mundial. E certamente será lembrado como o ano dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos do Rio, com suas lições e exemplos inspiradores sobre nossa
capacidade de organizar grandes eventos e também de superar desafios, como tão bem
mostraram nossos atletas paralímpicos.

Nessa trajetória queremos registrar o maior reconhecimento aos nossos fiéis parceiros
institucionais, eles próprios também enfrentando grandes desafios: à Petrobras,
patrocinadora nacional da Mostra desde 1996, ela mesma um dos nossos principais
centros de pesquisa tecnológica, essenciais para o desenvolvimento do país; ao Centro
Cultural Banco do Brasil, sede de VerCiência há 21 anos, o que faz da Mostra o evento de
maior idade na Casa; e ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a
quem nos juntamos no esforço de difundir e popularizar a ciência.
Vale aqui registrar também nossa parceria de longa data com o Museu de Astronomia
e Ciências Afins/MAST, e com a Coordenação de Popularização e Difusão da Ciência, do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que coordena em todo o país
a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Uma nova e promissora parceria de VerCiência
começou no final do ano passado com o Museu do Amanhã.
Dentre nossas parcerias internacionais, destacam-se a BBC (British Broadcasting
Corporation), produtora do mais antigo (mais de 50 anos!) programa de ciência na TV: o
HORIZON; e a WGBH, emissora da rede pública norte-americana PBS, produtora (há mais
de 40 anos!) da série NOVA. São duas referências mundiais em comunicação de ciência na
TV, verdadeiras escolas da arte e da técnica de como “contar boas histórias” e despertar
o interesse do grande público por assuntos de ciência e tecnologia. Ambas participam
ativamente de VerCiência desde 1994.
Este ano, a Homenagem Especial VerCiência 2016 é para uma das mais conceituadas
produtoras de programas de ciência para TV da América Latina: a Imago Producciones
Comunicaciones, do Chile, parceira e participante ativa da Mostra VerCiência desde 1996. A
direção da Imago vem especialmente ao Rio, para receber o merecido reconhecimento pela
qualidade de suas produções.
Com vocês, a Mostra VerCiência 2016. Esperamos que desfrutem sem moderação!

JOSÉ RENATO CAMPOS MONTEIRO E SERGIO MORAES CASTANHEIRA BRANDÃO
Curadores do Projeto VerCiência
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NA ESCURIDÃO
LOSE THEHÁFOCUS
21 ANOS
OF SCIENCE ON TV
What an Olympic marathon! In the past 22 years, we have shown scientific and
technological developments which resulted in major changes in our way of being and living:
Como Darwin nos ensinou, a seleção natural é implacável com as espécies que não se
from the instant communication through social networks and smartphones to the cure of
adaptam às mudanças que ocorrem no ambiente com o passar do tempo.
many diseases until recently lethal.
Assim como na Biologia, no campo das ideias também só costumam sobreviver aquelas
It is true that a minority of us which have had the privilege of a good education and access
que permanecem férteis, válidas e úteis, apesar do tempo e das transformações.
to information and scientific knowledge have benefited more from these achievements than
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história nunca tenha vivido tantas e tão rápidas mudanças decorrentes do avanço cientíHowever, to mention only two obvious consequences of the scientific progress in recent
fico e tecnológico como nessas duas últimas décadas. Mudanças que acompanhamos e
decades, longevity of people increased significantly and infant mortality dropped sharply in
refletimos nos programas que selecionamos e exibimos ao longo desse tempo em nossas
virtually all the countries of the world.
mostras.
But the challenges facing our own survival and that of other species in a rapidly changing
O maior desafio que o Projeto VerCiência enfrenta ao chegar à 21ª Mostra Internacional de
world, with a human population still growing fast, are getting bigger, starting from food
Ciência na TV é o de continuar fiel aos seus objetivos originais de apoiar e incentivar a disproduction, a central theme the 13th National Week of Science and Technology, in which
seminação da cultura científica pelos meios eletrônicos audiovisuais, incluindo a televisão
VerCiência participates, since the very first, in 2004.
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“schools” of the art and technique of how to “tell good stories” and arouse the interest of
the general public in science and technology subjects. Both participate actively VerCiência
since the first exhibition, in 1994.
“And the winner is ...” The VerCiência 2016 Special Tribute award goes to one of the most
JOSÉ
RENATO CAMPOS MONTEIRO E SERGIO MORAES CASTANHEIRA BRANDÃO
prestigious and award-winning producer of science programs for TV in Latin America:
Curadores
do Projeto VerCiência
Imago Comunicaciones,
Chile, a partner and active participant in the VerCiência annual
exhibitions, since 1996.

And now, with you, the VerCiência 2016! We hope you enjoy the show without restraint!

JOSÉ RENATO CAMPOS MONTEIRO AND SERGIO MORAES CASTANHEIRA BRANDÃO
Curators of VerCiência
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SESSÃO CIÊNCIA ALIMENTANDO O BRASIL

SESSÃO CIÊNCIA E ALIMENTAÇÃO

Programas selecionados sobre a temática da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Programas selecionados sobre a temática da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Seleção Internacional
COMIDA DO AMANHÃ – EPISÓDIO 1

60min

BBC / Reino Unido

19

COMIDA DO AMANHÃ – EPISÓDIO 2

60min

BBC / Reino Unido

19

POR QUE ESTAMOS ENGORDANDO TANTO?

60min

BBC / Reino Unido

19

A VERDADE SOBRE A COMIDA

60min

BBC / Reino Unido

19

COMA, JEJUE E VIVA MELHOR

60min

BBC / Reino Unido

19

BANG, E LÁ SE VAI A TEORIA: AÇÚCAR

30min

BBC / Reino Unido

20

A DIETA DA DOUTORA REGAN

60min

BBC / Reino Unido

20

ALIMENTAÇÃO

55min

Imago Comunicaciones / Chile

20

MONCKEBERG E A DESNUTRIÇÃO INFANTIL

30min

Imago Comunicaciones / Chile

20

NUTRIÇÃO, O PONTO DE EQUILÍBRIO

30min

TV Catalunya / Espanha

21

FUTURANDO: COMIDA, REMÉDIO CONTRA DEPRESSÃO

08min

Deutsche Welle / Alemanha

21

FUTURANDO: ALIMENTAR-SE BEM

25min

Deutsche Welle / Alemanha

21

OBESIDADE, UMA QUESTÃO DE PESO

43min

Société Radio Canada - SCR

21

Seleção Nacional

sessão 2

COMO SERÁ? HORTA SUBTERRÂNEA

08min

TV Globo-FRM / Brasil

27

COMO SERÁ? SAÚDE À MESA

12min

TV Globo-FRM / Brasil

27

COMO SERÁ? PRODUTORES E CONSUMIDORES ORGÂNICOS

08min

TV Globo-FRM / Brasil

27

COMO SERÁ? ALIMENTOS LIVRES / RESTRIÇÃO ALIMENTAR

07min

TV Globo-FRM / Brasil

27

COMO SERÁ? BRASIL, MAIOR MERCADO DE AGROTÓXICOS

11min

TV Globo-FRM / Brasil

28

COMO SERÁ? MENOS É MAIS: ALIMENTOS

14min

TV Globo-FRM / Brasil

28

NO CAMPO: LEITE

02min

Canal Futura / Brasil

28

NO CAMPO: HORTALIÇAS

02min

Canal Futura / Brasil

28

NO CAMPO: MARACUJÁ

02min

Canal Futura / Brasil

29

NO CAMPO: PEIXES

02min

Canal Futura / Brasil

29

NO CAMPO: FRUTAS

02min

Canal Futura / Brasil

29

NO CAMPO: AGRONEGÓCIO

02min

Canal Futura / Brasil

29

NO CAMPO: PEIXES E OVINOS

02min

Canal Futura / Brasil

29

UM CIENTISTA, UMA HISTÓRIA: JOHANNA DOBEREINER

05min

Canal Futura / Brasil

30

UM CIENTISTA, UMA HISTÓRIA: ERNESTO PATERNIANI

05min

Canal Futura / Brasil

30

EXPEDIÇÕES: AGRICULTURA FAMILIAR

25min

RW Cine-TV Brasil / Brasil

30

EXPEDIÇÕES: SEGURANÇA ALIMENTAR

25min

RW Cine-TV Brasil / Brasil

30

CAMINHOS DA REPORTAGEM: AGRICULTURA FAMILIAR

52min

TV Brasil / Brasil

30

CAMINHOS DA REPORTAGEM: DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS, QUEM PAGA

52min

TV Brasil / Brasil

31

LOCAVORISMO: O VALOR DO SABOR LOCAL

20min

GloboNews / Brasil

23

GORDURA TRANS, INIMIGA DA SAÚDE

20min

GloboNews / Brasil

23

A HISTÓRIA DOS ALIMENTOS: MANDIOCA

02min

Canal Futura / Brasil

23

ESTA CONTA?

A HISTÓRIA DOS ALIMENTOS: CENOURA

02min

Canal Futura / Brasil

23

NOVA AMAZÔNIA: PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO-CONVENCIONAIS

25min

TV Cultura do Amazonas / Brasil

31

A HISTÓRIA DOS ALIMENTOS: ABACAXI

02min

Canal Futura / Brasil

24

NOVA AMAZÔNIA: ECONOMIA SOLIDÁRIA

25min

TV Cultura do Amazonas / Brasil

31

A HISTÓRIA DOS ALIMENTOS: FEIJÃO

02min

Canal Futura / Brasil

24

NOVA AMAZÔNIA: ECONOMIA VERDE

25min

TV Cultura do Amazonas / Brasil

31

A HISTÓRIA DOS ALIMENTOS: LARANJA

02min

Canal Futura / Brasil

24

NOVA AMAZÔNIA: MANDIOCA, O PÃO DA AMAZÔNIA

25min

TV Cultura do Amazonas / Brasil

31

A HISTÓRIA DOS ALIMENTOS: OVO

02min

Canal Futura / Brasil

24

NOVA AMAZÔNIA: A FORÇA DO GUARANÁ

25min

TV Cultura do Amazonas / Brasil

32

COMO É QUE É? O PÃO MOFOU

09min

MultiRio / Brasil

25

NOVA AMAZÔNIA: PUPUNHA

25min

TV Cultura do Amazonas / Brasil

32

AQUELA CONVERSA: COMIDA DE VERDADE

16min

MultiRio / Brasil

25

TOME CIÊNCIA: ALIMENTOS NÃO-CONVENCIONAIS NA AMAZÔNIA

52min

Casa do Vídeo-TV Alerj / Brasil

32

COMO VIVEMOS: COMIDA E CULTURA

13min

MultiRio / Brasil

25

TOME CIÊNCIA: PESQUISA NO CAMPO, ALIMENTO NA MESA

52min

Casa do Vídeo-TV Alerj / Brasil

32

RAP DA ALIMENTAÇÃO

02min

MultiRio / Brasil

25

TOME CIÊNCIA: TRANSGÊNICOS: A GENTE COME, LUCRA E NÃO CONHECE

52min

Casa do Vídeo-TV Alerj / Brasil

33

A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: ENGENHARIA FLORESTAL

06min

MAST-MCTIC / Brasil

33

A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DA FLORESTA

06min

MAST-MCTIC / Brasil

33

A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: REÚSO DA ÁGUA

06min

MAST-MCTIC / Brasil

33

CIÊNCIA SEM LIMITES: ABELHAS E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

25min

TV UNESP / Brasil

34

CIÊNCIA SEM LIMITES: ADUBAÇÃO DE BAIXO CUSTO

25min

TV UNESP / Brasil

34

12

13

CIÊNCIA SEM LIMITES: BENEFÍCIOS DO SUCO DE LARANJA

25min

TV UNESP / Brasil

34

CIÊNCIA SEM LIMITES: IRRIGAÇÃO DE BAIXO CUSTO

25min

TV UNESP / Brasil

34

CIÊNCIA SEM LIMITES: NOVAS TECNOLOGIAS NA FRUTICULTURA

25min

TV UNESP / Brasil

34

CIÊNCIA SEM LIMITES: GENÉTICA APLICADA À PISCICULTURA

25min

TV UNESP / Brasil

35

CIÊNCIA SEM LIMITES: SEMENTES ORGÂNICAS

25min

TV UNESP / Brasil

35

CHIQUINHO E ANA: POLPAS DE FRUTAS

07min

Embrapa Agroindústria de Alimentos / Brasil

35

CHIQUINHO E ANA: DESIDRATAÇÃO DE FRUTAS

08min

Embrapa Agroindústria de Alimentos / Brasil

35

CHIQUINHO E ANA: DOCES E GELEIAS DE FRUTAS

12min

Embrapa Agroindústria de Alimentos / Brasil

36

CHIQUINHO E ANA: BOAS PRÁTICAS NA FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS

11min

Embrapa Agroindústria de Alimentos / Brasil

36

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS: FARINHA DE BERINJELA

03min

Embrapa Agroindústria de Alimentos / Brasil

36

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS: SUCO DE FRUTAS POR ALTA PRESSÃO

03min

Embrapa Agroindústria de Alimentos / Brasil

36

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS: EMBALAGEM ARTICULADA PARA FRUTAS

04min

Embrapa Agroindústria de Alimentos / Brasil

37

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS: PATÊ E CONSERVA DE TILÁPIA

sessão 3

04min

Embrapa Agroindústria de Alimentos / Brasil

37

SELEÇÃO BBC
Uma seleção dos programas da emissora de maior tradição na produção de Ciência na TV

SESSÃO WGBH
Uma seleção de programas das séries NOVA, produzidas pela emissora pública americana

sessão 4

HACKERS DE MEMÓRIAS

52min

NOVA-WGBH/Estados Unidos

45

CAMINHOS SELVAGENS

52min

NOVA-WGBH/Estados Unidos

45

CRIATURAS LUMINOSAS

52min

NOVA-WGBH/Estados Unidos

45

AMEAÇA DE GUERRA CIBERNÉTICA

52min

NOVA-WGBH/Estados Unidos

45

POR DENTRO DA MENTE DE EINSTEIN

52min

NOVA-WGBH/Estados Unidos

46

ALVORECER DA HUMANIDADE

52min

NOVA-WGBH/Estados Unidos

46

COMIDA DO AMANHÃ – EPISÓDIO 1

60min

BBC / Reino Unido

39

DESASTRE DA FUSÃO NUCLEAR

52min

NOVA-WGBH/Estados Unidos

46

COMIDA DO AMANHÃ – EPISÓDIO 2

60min

BBC / Reino Unido

39

PROCURANDO PLUTÃO

52min

NOVA-WGBH/Estados Unidos

46

POR QUE ESTAMOS ENGORDANDO TANTO?

60min

BBC / Reino Unido

39

VIKINGS DESENTERRADOS

52min

NOVA-WGBH/Estados Unidos

47

A VERDADE SOBRE A COMIDA

60min

BBC / Reino Unido

39

HOMEM DE GELO RENASCIDO

52min

NOVA-WGBH/Estados Unidos

47

COMA, JEJUE E VIVA MELHOR

60min

BBC / Reino Unido

40

FAZENDO A AMERICA DO NORTE: ORIGENS

52min

NOVA-WGBH/Estados Unidos

47

BANG, E LÁ SE VAI A TEORIA: AÇÚCAR

60min

BBC / Reino Unido

40

FAZENDO A AMERICA DO NORTE: VIDA

52min

NOVA-WGBH/Estados Unidos

47

A DIETA DA DOUTORA REGAN

60min

BBC / Reino Unido

40

FAZENDO A AMERICA DO NORTE: HUMANOS

52min

NOVA-WGBH/Estados Unidos

47

FORÇAS DA NATUREZA: FORMA, O UNIVERSO NUM FLOCO DE NEVE

60min

BBC / Reino Unido

40

FORÇAS DA NATUREZA: MOVIMENTO, EM ALGUM LUGAR DO ESPAÇO-TEMPO

60min

BBC / Reino Unido

41

FORÇAS DA NATUREZA: A MARIPOSA E A CHAMA

60min

BBC / Reino Unido

41

FORÇAS DA NATUREZA: O PÁLIDO PONTO AZUL

60min

BBC / Reino Unido

41

CIDADE NO CÉU: PARTIDA

60min

BBC / Reino Unido

41

CIDADE NO CÉU: TRANSPORTADO PELO AR

60min

BBC / Reino Unido

42

CIDADE NO CÉU: CHEGADA

60min

BBC / Reino Unido

42

COMO PERMANECER JOVEM – EPISÓDIO 1

60min

BBC / Reino Unido

42

COMO PERMANECER JOVEM – EPISÓDIO 2

60min

BBC / Reino Unido

42

CURANDO O ALZHEIMER

60min

BBC / Reino Unido

43

14

15
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SESSÃO CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS

SESSÃO AVENTURA DA CIÊNCIA

A presença e a participação de produções internacionais e nacionais

Uma animada excursão ao mundo do conhecimento

ISTO É MATEMÁTICA: DRONE NA GAIOLA

10min

SPM-Sigma3-SICNotícias / Portugal

49

CIDADES E SOLUÇÕES: NOVAS TECNOLOGIAS DE ENERGIA SOLAR

ISTO É MATEMÁTICA: MATEMÁTICA DE RUA

10min

SPM-Sigma3-SICNotícias / Portugal

49

NO BRASIL

ISTO É MATEMÁTICA: O JOGO DO ULTIMATO

10min

SPM-Sigma3-SICNotícias / Portugal

49
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25min

GloboNews / Brasil

53

CIDADES E SOLUÇÕES: MAQUIAGEM VERDE

25min

GloboNews / Brasil

53

25min

GloboNews / Brasil

53

ISTO É MATEMÁTICA: ORIGAMI

10min

SPM-Sigma3-SICNotícias / Portugal

49

CIDADES E SOLUÇÕES: DRONES NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE

ISTO É MATEMÁTICA: A MATEMÁTICA DAS LETRAS

10min

SPM-Sigma3-SICNotícias / Portugal

49

CIDADES E SOLUÇÕES: CULTURA DE CONSUMO COLABORATIVO

25min

GloboNews / Brasil

53

05min

Canal Futura / Brasil

54

ISTO É MATEMÁTICA: LIMITE DOS RECORDES

10min

SPM-Sigma3-SICNotícias / Portugal

49

UM CIENTISTA, UMA HISTÓRIA: AZIZ AB’SÁBER

ISTO É MATEMÁTICA: COMO A FIFA MEDE SUAS BOLAS

10min

SPM-Sigma3-SICNotícias / Portugal

50

UM CIENTISTA, UMA HISTÓRIA: OSCAR SALA

05min

Canal Futura / Brasil

54

UM CIENTISTA, UMA HISTÓRIA: CÉSAR LATTES

05min

Canal Futura / Brasil

54

A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: CIÊNCIA NO FUNDO DO MAR

06min

MAST-MCTIC / Brasil

54

A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: DESCOBERTAS ARQUEOLÓGICAS

07min

MAST-MCTIC / Brasil

55

A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: NA TRILHA DA BIOLOGIA

13min

MAST-MCTIC / Brasil

55

A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: BIODIVERSIDADE MARINHA

06min

MAST-MCTIC / Brasil

55

PARQUE DA CAPIVARA, PATRIMÔNIO AMEAÇADO

25min

Globo News Especial

50

MOSQUITO AEGIPTY É PROBLEMA MUNDIAL

25min

Globo News Especial

50

MUDANÇAS NO MARCO CIVIL DA INTERNET

25min

Globo News Especial

50

TOME CIÊNCIA: STARTUPS, INCUBADORAS, ACELERADORAS: OS NOVOS

52min

Casa do Vídeo

50

CAMINHOS DA INOVAÇÃO
A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: MATEMÁTICA PURA E APLICADA

06min

MAST-MCTIC / Brasil

51

A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: GÊNIO MATEMÁTICO

07min

MAST-MCTIC / Brasil

51

A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: O DIREITO DE SER ADVOGADA

07min

MAST-MCTIC / Brasil

51

A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: NOVOS HORIZONTES

07min

MAST-MCTIC / Brasil

51

16

17

sessão 1

SELEÇÃO INTERNACIONAL
COMIDA DO AMANHÃ – EPISÓDIO 1 | Tomorrow’s Food Episode 1 | BBC / Reino Unido | Helen Thomas | 2015 | 60min
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SESSÃO CIÊNCIA E ALIMENTAÇÃO

Programas selecionados sobre a temática da
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

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’Briain mostra a maior fazenda coberta da Grã-Bretanha, onde
toneladas de frutas e vegetais são produzidas anualmente
sem qualquer tipo de solo.

COMIDA DO AMANHÃ – EPISÓDIO 2 | Tomorrow’s Food Episode 2 | BBC / Reino Unido | Helen Thomas | 2015 | 60min
A chef Angela Hartnett conhece um robô que imita os movimentos
dela na cozinha. No Japão, Shini Somara descobre como a
tecnologia pode ganhar da força de vontade na luta contra a
obesidade. O verdureiro Chris Bavin investiga se o público britânico
vai aceitar insetos como um lanche apetitoso e Dara O’Briain
desvenda como a ciência forense está ajudando a combater a fraude
alimentar de bilhões de libras.

POR QUE ESTAMOS ENGORDANDO TANTO? | Why Are We
Getting so Fat? | BBC / Reino Unido | Steve Crabtree | 2016 |
60min

Seleção Internacional
COMIDA DO AMANHÃ
POR QUE ESTAMOS ENGORDANDO TANTO?
A VERDADE SOBRE A COMIDA
COMA, JEJUE E VIVA MELHOR
BANG, E LÁ SE VAI A TEORIA: AÇÚCAR
A DIETA DA DOUTORA REGAN
ALIMENTAÇÃO
MONCKEBERG E A DESNUTRIÇÃO INFANTIL
NUTRIÇÃO, O PONTO DE EQUILÍBRIO
FUTURANDO: COMIDA, REMÉDIO CONTRA DEPRESSÃO
FUTURANDO: ALIMENTAR-SE BEM
OBESIDADE, UMA QUESTÃO DE PESO

18

Mais de 62 por cento dos adultos no Reino Unido estão atualmente com
excesso de peso. Uma atitude comum à maioria das pessoas é “que se
eles apenas pudessem comer menos e se exercitar mais”, o problema
seria resolvido. O geneticista Giles Yeo acredita que para muitos obesos,
o “basta comer menos” é muito mais difícil do que se imagina - e faz
uma viagem pelo Reino Unido e EUA para descobrir o porquê.

A VERDADE SOBRE A COMIDA | Truth About Food | BBC /
Reino Unido | Jill Fullerton-Smith | 2006 | 60min
O programa pretende discutir os mitos correntes e responder
às perguntas mais comuns sobre a nossa comida diária. Mostra
também o incrível e às vezes chocante efeito da alimentação no
funcionamento do nosso corpo. Enfocando os diversos aspectos
da vida cotidiana, informa o que cada tipo de comida é capaz de
provocar no organismo.

COMA, JEJUE E VIVA MELHOR | Eat, Fast and Live Longer |
BBC / Reino Unido | Kate Dart | Aidan Laverty | 2012 | 60min
Michael Mosley, apresentador e médico, tem um objetivo
extremamente ambicioso: viver mais, rejuvenescer e perder peso,
com um mínimo de mudanças em seu estilo de vida. E descobre um
novo e poderoso recurso: testa a “ciência do jejum” em si mesmo,
e relata como encontrou uma nova forma de fazê-lo que, além de
benéfica, ainda lhe permite desfrutar dos prazeres da comida.

19
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BANG, E LÁ SE VAI A TEORIA: AÇÚCAR | Bang Goes the Theory:
Sugar | BBC / Reino Unido | Toby MacDonald | Aidan Laverty
| 2012 | 30min

NUTRIÇÃO, O PONTO DE EQUILÍBRIO | Quequicom: Nutricio
buscant lequilibri | TV Catalunya / Espanha | Jaume Vilalta /
Joan Casas | 2012 | 30min

Considerado hoje o culpado pelos mais diversos problemas de saúde,
desde estragos nos dentes até aumento de peso, o açúcar está
em julgamento. Os três apresentadores investigam o assunto: Jem
propõe um açúcar novo, alvo e granulado, Maggie descobre como
o açúcar está sendo usado para preservar as vacinas, enquanto Liz
pesquisa se ele tem capacidade para ativar nossos cérebros..

Há nove anos, Joel era uma criança obesa: chegou a pesar 95 quilos.
Ao completar 18 anos, a jornalista Georgina Pujol o reencontra para
ver como tem evoluído. Na hora de seguir uma dieta equilibrada,
o que comemos é tão importante como o que deixamos de comer.
O aparelho digestivo trabalha da mesma forma há muitos anos, mas
nossa alimentação é bem diferente da que tinham nossos avós.

A DIETA DA DOUTORA REGAN | Professor Regan Diet’s Clinic |
BBC / Reino Unido | Milla Harisson-Hansley | 2009 | 60min
A apresentadora da série, ginecologista Lesley Regan, fala sobre
a indústria multimilionária da dieta na Grã-Bretanha: mais de um
terço da população está acima do peso e gasta 11 bilhões de libras
esterlinas por ano para emagrecer. Usando a si mesma como cobaia,
a doutora Regan mostra como perder cinco quilos por ano; encontra
uma pílula dietética que de fato traz resultados, e pesquisa sobre
vitaminas e outros produtos dietéticos.

ALIMENTAÇÃO | Alimentación | Imago Comunicaciones /
Chile | Pablo Rosenblatt | 2004 | 55min
As mudanças ocorridas na indústria de alimentos nesses últimos
anos, e seus efeitos em nossos hábitos alimentares, são discutidos no
programa. Analisa-se como a ciência pode combater doenças ligadas
a uma alimentação pobre – e também o que se considera uma dieta
saudável. E o programa questiona: em que medida os avanços da
biotecnologia determinarão o que encontraremos em nossos pratos?

MONCKEBERG E A DESNUTRIÇÃO INFANTIL | Mentes
Brillantes: Fernando Monckeberg | Imago Comunicaciones /
Chile | Pablo Rosenblatt | 2010 | 30min
Há 40 anos, mais de 60% das crianças chilenas eram vítimas
de desnutrição. Hoje, este percentual não chega a 1%. Fernando
Monckeberg é diretamente responsável por essa mudança. Médico,
nutricionista, candidato a presidente, amigo de Allende e Pinochet,
disléxico e gênio, apresentava-se como “alguém que apenas
descobriu um problema e tentou resolve-lo”. Uma mente brilhante
que se dedicou a acabar com a desnutrição infantil.
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FUTURANDO: COMIDA, REMÉDIO CONTRA DEPRESSÃO |
Deutsche Welle / Alemanha | Francis França | 2016 | 08min
A depressão geralmente é tratada com muitos remédios. Agora,
cientistas querem provar que a alimentação também pode ajudar.
Para os pesquisadores, comer de forma equilibrada melhora o humor
e até diminui a agressividade. Um estudo com detentos mostrou que
uma alimentação correta fez com que 37% deles passassem a reagir
com um comportamento menos agressivo.

FUTURANDO: ALIMENTAR-SE BEM | Deutsche Welle /
Alemanha | Francis França | 2016 | 25min
Um alerta sobre o perigo da falta de alimentos no mundo. Mais de 800
milhões de pessoas passam fome. Pesquisadores tentam desenvolver
tecnologias que podem ajudar a alimentar o planeta de forma
sustentável. O programa mostra também soluções para a agricultura
no deserto, informa que já se desenvolve carne em laboratório e fala
sobre o supermercado do futuro, entre outros temas.

OBESIDADE, UMA QUESTÃO DE PESO | Le Point sur l’Obésité |
Société Radio Canada - SCR | Chantal Théorêt | 2005 | 43min
As células adiposas acumulam sob forma de gordura o excesso da
energia que consumimos, para utilizá-lo quando necessitamos dela.
Essa estratégia vencedora, que garantiu até agora a sobrevivência de
nossa espécie, não está mais funcionando. Este ano, só nos Estados
Unidos, a obesidade deve matar 400 mil pessoas. Para esta crise,
a solução é simples: comer menos, mexer-se mais. Mas em nosso
mundo, engordar é natural; emagrecer, uma missão impossível.
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LOCAVORISMO: O VALOR DO SABOR LOCAL | GloboNews /
Brasil | Marita Graça Bittencourt | 2016 | 20min

sessão 1
SESSÃO CIÊNCIA E ALIMENTAÇÃO

Programas selecionados sobre a temática da
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

O consumo de alimentos produzidos localmente cresce em todo o
mundo. Essa tendência teve início nos Estados Unidos e começa a
ganhar força no Brasil. No Rio de Janeiro, a Junta Local, criada por
um cientista político, um designer e um dono de bar, promove uma
feira de produtos que atrai um número cada vez maior de pessoas,
gente que não se importa em pagar mais para privilegiar sabores
sazonais e artesanais.

GORDURA TRANS, INIMIGA DA SAÚDE | GloboNews / Brasil |
Marita Graça Bittencourt | 2016 | 20min
A Food and Drugs Administration, responsável pelo controle dos
alimentos, suplementos alimentares, medicamentos, equipamentos
médicos e produtos derivados do sangue humano nos Estados Unidos,
decidiu limitar o uso de gorduras trans na produção de alimentos:
todas as empresas terão de eliminar a presença de óleos parcialmente
hidrogenados (origem das gorduras trans) em até três anos.

Seleção nacional
LOCAVORISMO: O VALOR DO SABOR LOCAL
GORDURA TRANS, INIMIGA DA SAÚDE
A HISTÓRIA DOS ALIMENTOS: MANDIOCA
A HISTÓRIA DOS ALIMENTOS: CENOURA
A HISTÓRIA DOS ALIMENTOS: ABACAXI
A HISTÓRIA DOS ALIMENTOS: FEIJÃO
A HISTÓRIA DOS ALIMENTOS: LARANJA
A HISTÓRIA DOS ALIMENTOS: OVO
COMO É QUE É? O PÃO MOFOU

A HISTÓRIA DOS ALIMENTOS: MANDIOCA | Canal Futura /
Brasil | Dora Lima | 2015 | 02min
Multifacetada e brasileiríssima é a protagonista desta história. Aipim,
macaxeira, maniva, uaipi, pão de pobre, tudo é ela, a tal da mandioca.
Neste episódio, o enredo começa com Mani, uma indiazinha que
nasceu estranhamente branca e atravessa os continentes espalhando
suas super-utilidades e compondo inúmeras gostosuras!

A HISTÓRIA DOS ALIMENTOS: CENOURA | Canal Futura /
Brasil | Dora Lima | 2015 | 02min
Em celta seu nome significa cor vermelha, e dizem, acredite se quiser,
que sua cor laranja foi desenvolvida por agricultores holandeses para
homenagear o país. Já foi considerada erva aromática e ganhou
fama de protetora e afrodisíaca. Neste episódio a cenoura revela as
histórias enigmáticas que compõem seu sabor levemente adocicado.

AQUELA CONVERSA: COMIDA DE VERDADE
COMO VIVEMOS: COMIDA E CULTURA
RAP DA ALIMENTAÇÃO
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A HISTÓRIA DOS ALIMENTOS: ABACAXI | Canal Futura / Brasil
| Dora Lima | 2015 | 02min

COMO É QUE É? O PÃO MOFOU | MultiRio / Brasil | Marcela
Amaral | 2014 | 09min

De sabor ora bastante doce, ora ácido, ele inebria os paladares mais
exigentes. Antes de mais nada, é preciso saber que o abacaxi não é
rei das frutas à toa. Ele é um conjunto de frutas, aquilo que se chama
de infrutescência. Imagine agora o quanto de curiosidades incríveis
ele não acumula para nos contar?

Alertado pela vigilante amiga Hermenegilda, o jovem Tomás descobre
a ação dos fungos e seu aparecimento nos alimentos. E logo no pão
de cada dia!

A HISTÓRIA DOS ALIMENTOS: FEIJÃO | Canal Futura / Brasil |
Dora Lima | 2015 | 02min
Ele é uma das leguminosas mais importantes do planeta. Com status
de super-herói cotidiano, o feijão tem suas origens em períodos
remotos na América Latina. Glorificado em determinadas culturas,
também já foi proibido de ser ingerido pelo filósofo Pitágoras. Para
os maias, o diabo tem influência direta nas cores da leguminosa.
Conheça as peripécias deste protagonista.

A HISTÓRIA DOS ALIMENTOS: LARANJA | Canal Futura / Brasil
| Dora Lima | 2015 | 02min
De acordo com os gregos, havia uma única laranjeira no início do
mundo, vigiada por um dragão. A laranja é a combinação perfeita do
doce com o cítrico e antigamente a fruta era considerada exótica. Em
diferentes partes do mundo, ela inspira a inocência, a fertilidade e um
casamento feliz! Suas historinhas encantam assim como o sabor de
seus gominhos.

AQUELA CONVERSA: COMIDA DE VERDADE | MultiRio / Brasil |
Pierre Meirelles | 2016 | 16min
Os mitos relacionados às comidas saudáveis; alimentos naturais e
processados; a importância da culinária caseira e das refeições em
família; as orientações do Guia Alimentar para a População Brasileira,
publicado pelo Ministério da Saúde. Com a presença de professora
do Instituto de Nutrição da UERJ; de jornalista e pesquisadora na área
da Comunicação, Alimentação e Cultura, e de agricultora da Feira
Agroecológica de Campo Grande.

COMO VIVEMOS: COMIDA E CULTURA | MultiRio / Brasil |
Denise Morais | 2016 | 13min
Do mel a insetos, cada iguaria conta um pouco da história da comida
de povos distintos, como árabes, asiáticos e latinos. Uma delícia!.

A HISTÓRIA DOS ALIMENTOS: OVO | Canal Futura / Brasil |
Dora Lima | 2015 | 02min

RAP DA ALIMENTAÇÃO | MultiRio / Brasil | Antonio Gonzalez |
2014 | 02min

Para quem ainda tem dúvidas se foi o ovo ou a galinha quem
surgiu primeiro, este episódio chega para contar com detalhes, que
sim, foi o ovo quem veio ao mundo antes e claro, cheio de história
sensacionais. Símbolo da perfeição e usado como instrumento de
adivinhação, esse protagonista reserva boas doses de curiosidade!

Em forma de rap, dirigido às crianças e jovens, incentiva a adoção de
hábitos alimentares saudáveis.
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sessão 2
COMO SERÁ? HORTA SUBTERRÂNEA | TV Globo / Fundação Roberto Marinho
Maurício Yared (direção geral) / Gisele Lopes (supervisão de quadros)
Alexandre dos Santos (chefe de redação) / Camila Konder (chefe de produção)
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SESSÃO CIÊNCIA
ALIMENTANDO O BRASIL
Programas selecionados sobre a temática da
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

NO CAMPO
UM CIENTISTA, UMA HISTÓRIA
EXPEDIÇÕES: AGRICULTURA FAMILIAR
EXPEDIÇÕES: SEGURANÇA ALIMENTAR
CAMINHOS DA REPORTAGEM: ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DO BRASILEIRO
CAMINHOS DA REPORTAGEM: DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS
NOVA AMAZÔNIA
TOME CIÊNCIA: PESQUISA NO CAMPO, ALIMENTO NA MESA
TOME CIÊNCIA: TRANSGÊNICOS, A GENTE COME, LUCRA E NÃO CONHECE
TOME CIÊNCIA: PLANTAS NÃO-CONVENCIONAIS DA AMAZÔNIA
A CIÊNCIA QUE EU FAÇO
CIÊNCIA SEM LIMITES
CHIQUINHO E ANA

HORTA SUBTERRÂNEA
2016 | 08min
Alexandre Henderson mostra uma horta urbana no subsolo de
um grande prédio de São Paulo e acompanha o processo que
transforma em composto orgânico os resíduos de alimento gerados
pelos restaurantes do edifício. Esse composto vira adubo para uma
plantação subterrânea de temperos, que já conta com manjericão,
alface, coentro, hortelã, cebolinha e tomate cereja.

SAÚDE À MESA
2016 | 12min
Alexandre Henderson mostra uma horta urbana no subsolo de
um grande prédio de São Paulo e acompanha o processo que
transforma em composto orgânico os resíduos de alimento gerados
pelos restaurantes do edifício. Esse composto vira adubo para uma
plantação subterrânea de temperos, que já conta com manjericão,
alface, coentro, hortelã, cebolinha e tomate cereja.

PRODUTORES E CONSUMIDORES ORGÂNICOS
2016 | 08min
Que tal matar a sede com um suquinho natural, desses feitos
em casa? Só que às vezes não temos tempo de ir ao mercado,
à feira e ficamos sem frutas em casa. Mas se recebêssemos uma
cesta cheinha de frutas todas as semanas? Pensando nisso, dois
amigos e publicitários do Rio de Janeiro criaram um modelo de
negócio inovador, que garante alimentos orgânicos frescos para
os consumidores e ajuda a manter o agricultor no campo.

ALIMENTOS LIVRES / RESTRIÇÃO ALIMENTAR
2015 | 07min
Cortar o glúten da alimentação sem que se tenha a doença celíaca
é um bom negócio? Para a nutricionista Maria Carolina, a resposta é
não. Porque os alimentos sem glúten acabam sendo mais calóricos
do que iguais a eles com glúten. Existem exames específicos para
detectar a intolerância ao glúten e à lactose. Se há suspeita de
alguma intolerância ou alergia, tem que ir ao médico. Nada de fazer
dieta ou restrições alimentares sem necessidade!

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
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BRASIL, MAIOR MERCADO DE AGROTÓXICOS
2015 | 11min

NO CAMPO: MARACUJÁ | Canal Futura / Brasil | Rodrigo
Ponichi | 2015 | 02min

Se o lixo é um problema nas cidades, os agrotóxicos são um
problemão no campo: hoje o Brasil tem o amargo título de maior
consumidor de agrotóxicos do planeta. Um estudo mostrou que
em 12 anos, de 2000 a 2012, a venda de agrotóxicos aumentou
em 162% por aqui. E tem mais: a Associação Brasileira de Saúde
Coletiva estima que 400 mil brasileiros são contaminados por
agrotóxicos todo ano.

Jorge (39) aprendeu a dar valor a um pedaço de terra e planta
maracujá em sua pequena propriedade. No início, ele pagou um
preço alto pela falta de experiência e conhecimento técnico. Usou
uma estrutura de bambu na plantação, que cedeu com uma ventania.
Porém, Jorge não desistiu e buscou novos conhecimentos para
superar os problemas.

MENOS É MAIS: ALIMENTOS
2015 | 14min
Economizar água hoje em dia não é mais uma escolha. É uma
necessidade. E uma das formas de diminuir o desperdício de água
é evitar jogar comida fora. Porque para produzir os alimentos gastase muita água. Com a ajuda de especialistas, a família Bruno está
aprendendo novos comportamentos, para melhorar a qualidade da
alimentação, evitando o desperdício.

NO CAMPO: LEITE | Canal Futura / Brasil | Rodrigo Ponichi |
2015 | 02min
Eleusa (59) e seu filho Wesley (37) dividem as tarefas na
produção leiteira. Na época da seca, as vacas emagreciam e não
produziam muito leite pela falta de pasto. Até que Eleusa viajou
para conhecer as soluções adotadas em outras propriedades.
Voltou decidida a compartilhar o que aprendeu com a família
e mudar o sistema de gestão.

NO CAMPO: HORTALIÇAS | Canal Futura / Brasil | Rodrigo
Ponichi | 2015 | 02min
Gilberto (42) migrou da pecuária leiteira para as hortaliças. No início,
ele não tinha nenhum conhecimento técnico e aprendeu o que sabe
após muita perseverança. Enfrentou doenças na plantação, visitou
outras propriedades e buscou a orientação e o apoio que precisava.

NO CAMPO: PEIXES | Canal Futura / Brasil | Rodrigo Ponichi |
2015 | 02min
Carlos Kazuo (45) trabalha em fazenda peculiar, que fica em uma
balsa próxima ao litoral. Ele é um maricultor dedicado a cultivar vieiras,
espécie nativa da região, e um peixe de água salgada chamado bijupira.
Para que o negócio dê certo, ele precisa ficar de olho na qualidade da
água e se planejar financeiramente ao longo do ano.

NO CAMPO: FRUTAS | Canal Futura / Brasil | Rodrigo Ponichi |
2015 | 02min
Claudino (55) e seu pai possuem uma plantação de caqui e banana
orgânicos em um morro a quase 700 metros do nível do mar. Todos
os dias ele recolhe as frutas para vender nas feiras de orgânicos. A
família cultiva produtos sem agrotóxico, queimadas ou derrubadas
há muitas décadas. Claudino se informou sobre associativismo, fez
viagens e aprendeu métodos naturais de combate às pragas.

NO CAMPO: AGRONEGÓCIO | Canal Futura / Brasil | Rodrigo
Ponichi | 2015 | 02min
Luciane (27) tem formação em Agronegócio e especialização em
Engenharia de Produção. Ela faz a gestão dos negócios da família –
leite, suínos e cereais. Conquistou o apoio e o entendimento de todos
para aplicar um novo sistema de gestão com controle de custos,
receitas e lucratividade.

NO CAMPO: PEIXES E OVINOS | Canal Futura / Brasil | Rodrigo
Ponichi | 2015 | 02min
Clauber (33) é filho de produtores rurais e se dedica a criar peixes
e ovinos. Durante a estiagem, as ovelhas sofriam por falta de pasto,
mas hoje o problema foi resolvido com um método de irrigação
adequado. Ele acredita que as pequenas propriedades têm um papel
importante para diminuir a desigualdade social do país.
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UM CIENTISTA, UMA HISTÓRIA: JOHANNA DOBEREINER |
Canal Futura / Brasil | Janaína Ferreira | 2015 | 05min
Agrônoma e pioneira em biologia do solo, suas pesquisas sobre
a fixação de nitrogênio por bactérias foram fundamentais para a
diminuição do uso de adubos nitrogenados na cultura da soja e para
que o Brasil se tornasse um dos maiores produtores do mundo.

UM CIENTISTA, UMA HISTÓRIA: ERNESTO PATERNIANI | Canal
Futura / Brasil | Janaína Ferreira | 2015 | 05min
Engenheiro agrônomo, seu trabalho de pesquisa foi muito importante
para o aprimoramento genético do milho no país. Desenvolveu novas
variedades e contribuiu para o aumento da produtividade deste cereal

EXPEDIÇÕES: AGRICULTURA FAMILIAR | RW Cine-TV Brasil /
Brasil | Paula Saldanha / Roberto Werneck | 2009 | 25min
Tirar da terra o seu alimento, de sol a sol e ombro a ombro com a sua
família: esta é a realidade de milhões de trabalhadores que vivem da
agricultura familiar, e que com suas lavouras abastecem a mesa dos
brasileiros. Vamos conhecer um pouco das origens dessa maneira
tradicional de trabalhar a terra, a riqueza de suas identidades regionais
e os atuais desafios que ela enfrenta para se manter e prosperar.

EXPEDIÇÕES: SEGURANÇA ALIMENTAR | RW Cine-TV Brasil /
Brasil | Paula Saldanha / Roberto Werneck | 2012 | 25min
Cerca de 70% das frutas, vegetais e legumes que chegam à mesa
do brasileiro vêm da agricultura familiar. A valorização dessa mão-deobra é uma ferramenta valiosíssima para a manutenção da segurança
e soberania alimentar brasileira, mas faltam condições para que o
pequeno produtor tenha acesso à tecnologia e ao crédito. O programa
mostra a produção e o consumo de orgânicos e analisa a importância
da agricultura sustentável.

CAMINHOS DA REPORTAGEM: AGRICULTURA FAMILIAR | TV
Brasil / Brasil | Nereide Beirão | 2013 | 52min
Cerca de 70% das frutas, vegetais e legumes que chegam à mesa
do brasileiro vêm da agricultura familiar. A valorização dessa mão-deobra é uma ferramenta valiosíssima para a manutenção da segurança
e soberania alimentar brasileira, mas faltam condições para que o
pequeno produtor tenha acesso à tecnologia e ao crédito. O programa
mostra a produção e o consumo de orgânicos e analisa a importância
da agricultura sustentável.
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CAMINHOS DA REPORTAGEM: DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS,
QUEM PAGA ESTA CONTA? | TV Brasil / Brasil | Carina Dourado
| 2013 | 52min
Há mais de duas décadas, o tema chama a atenção de especialistas em
segurança alimentar, e mais recentemente, de ativistas que defendem
o meio ambiente. No Brasil, 60% dos alimentos produzidos no campo já
são desperdiçados entre a colheita, o transporte e o manuseio. Outros
30% se perdem nas Centrais de Abastecimento, as Ceasas, e mais 10%
são jogados fora nos supermercados e nas residências.

NOVA AMAZÔNIA: PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃOCONVENCIONAIS | TV Cultura do Amazonas / Brasil | Liliane
Maia | 2013 | 25min
A opção que fazemos por um tempero ou alimento tem muito mais relação
com nossa cultura que com o ambiente em que vivemos. Estamos cercados
por um universo gastronômico que vai muito além dos livros de receitas da
vovó ou de canais de televisão. As plantas alimentícias não-convencionais,
as PANCs, são uma alternativa barata e nutritiva às opções que estão no
mercado e que nem sempre são tão acessíveis.

NOVA AMAZÔNIA: ECONOMIA SOLIDÁRIA | TV Cultura do
Amazonas / Brasil | Liliane Maia | 2014 | 25min
A Economia Solidária vem se desenvolvendo no Brasil há 30 anos.
Sustentada pelo princípio da autogestão e pautada pela busca do
desenvolvimento integral do ser humano em vez do acúmulo de capital, a
Economia Solidária dialoga com práticas cooperativas de cada cultura e
local. No Amazonas, a descentralização do poder e a partilha do trabalho
fortalecem essa nova economia nas sociedades indígenas e ribeirinhas.

NOVA AMAZÔNIA: ECONOMIA VERDE | TV Cultura do
Amazonas / Brasil | Liliane Maia | 2012 | 25min
O primeiro bloco do programa explica como alcançar o sucesso de
um empreendimento atendendo à economia sustentável. No segundo,
a borracha volta à cena através do olhar de quem a extrai da floresta
há 65 anos: o seringueiro Joaquim Cunha. Você vai conhecer ainda
uma unidade beneficiada pelo Bolsa Floresta, maior programa de
pagamento por serviços ambientais do mundo.

NOVA AMAZÔNIA: MANDIOCA, O PÃO DA AMAZÔNIA | TV
Cultura do Amazonas / Brasil | Liliane Maia | 2013 | 25min
Macaxeira, aipim, castelinha, maniveira, aiapuã, mandioca. São muitos
os nomes e histórias em torno dessa planta, cuja produção brasileira
é a segunda maior do mundo. Domesticada na Amazônia há mais
de 8 mil anos, a mandioca é essencial na dieta dos povos da região.
Narrativas míticas trazem a mandioca como nascida do sepultamento
de uma criança, o que sugere uma relação intersubjetiva com a planta,
marcada pela presença feminina e materna.
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NOVA AMAZÔNIA: A FORÇA DO GUARANÁ | TV Cultura do
Amazonas / Brasil | Liliane Maia | 2013 | 25min
A pequena cidade de Maués, no interior do Amazonas, tem sido
cada vez mais conhecida no Brasil. Dois são os motivos que,
aparentemente ligados, atestam a fama de Maués mundo afora:
o guaraná e a longevidade dos seus habitantes. O programa visita
a cidade e conta mais sobre esse fruto sagrado, afrodisíaco e
estimulante, típico da Amazônia, procurando compreender a questão:
será o guaraná o responsável pela longevidade dos mauesenses?

TOME CIÊNCIA: A GENTE COME, LUCRA E NÃO CONHECE |
Casa do Vídeo-TV Alerj / Brasil | André Motta Lima | 2014 |
52min
Muita gente já consome alimentos transgênicos sem ao menos saber
o que são esses organismos geneticamente modificados. Há quem
se preocupe com consequências para a saúde e meio ambiente. Mas
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – a Embrapa – já
conseguiu avanços que permitiram significativos crescimentos na
exportação agrícola brasileira.

NOVA AMAZÔNIA: PUPUNHA | TV Cultura do Amazonas / Brasil
| Liliane Maia | 2014 | 25min

A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: ENGENHARIA FLORESTAL | MASTMCTIC / Brasil | Vera Pinheiro | 2015 | 06min

Nativa da região amazônica, a pupunha é uma palmeira multicaule
da família das palmáceas, cujo fruto é apreciado ao redor do
mundo. A partir da década de 1970, ganha destaque nos estudos
agronômicos e na Biologia Molecular, sendo cultivada em bancos de
germoplasma. Por conter vitamina A e expressivo teor de proteínas
e amidos, seu fruto é também uma bebida consumida por diversos
povos amazônicos.

Como pesquisadora da Embrapa-Acre, Lúcia Helena de Oliveira
Wadt especializou-se no estudo da castanheira, espécie florestal
que vive cerca de mil anos e sobre a qual eram raros os dados de
pesquisa. Não se sabia como crescia, como produzia o fruto, como
a safra variava, entra tantas outras informações. Hoje, após 14 anos
de trabalho, ensina extrativistas a aumentar a produção através das
melhores formas de plantio.

TOME CIÊNCIA: ALIMENTOS NÃO-CONVENCIONAIS NA
AMAZÔNIA | Casa do Vídeo-TV Alerj / Brasil | André Motta Lima
| 2014 | 52min

A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DA
FLORESTA | MAST-MCTIC / Brasil | Vera Pinheiro | 2015 |
06min

Cacau, cupuaçu, açaí, pupunha, cubiu, ariá, carirú – quem já ouviu
falar destas frutas e hortaliças? A iniciativa de cientistas em estudar
esses cultivos faz crescer um movimento de resgate com a oferta de
plantas alimentícias não convencionais – as PANCs – que, produzidas
sem agrotóxicos, poderão ser consumidas em todo o país, e serão
capazes de romper com a lógica restrita do arroz, feijão, batata, trigo
e milho como base alimentar brasileira.

Gerente da Secretaria de Produção de Xapuri, no Acre, e ativista
na luta pelo direito dos extrativistas, Lady Aquino fala sobre a
importância de agregar valor aos produtos da região, além de
revelar casos de sucesso na área. O objetivo é mostrar à sociedade,
comunidade científica e governantes que o extrativismo é o modo de
produção básico das comunidades locais e contribui para a proteção
da floresta e o desenvolvimento sustentável.

TOME CIÊNCIA: PESQUISA NO CAMPO, ALIMENTO NA MESA
| Casa do Vídeo-TV Alerj / Brasil | André Motta Lima | 2011 |
52min

A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: REÚSO DA ÁGUA | MAST-MCTIC /
Brasil | Vera Pinheiro | 2016 | 06min

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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O engenheiro Ivanildo Hespanhol fala sobre formas de modernização
dos sistemas de distribuição de água em grandes regiões
metropolitanas, e sobre o primeiro projeto para implementação de
sistemas de reúso da água para distribuição pública da América do
Sul, em Campinas. “O Brasil já possui tecnologia para transformar
esgoto em água potável, muitas vezes de melhor qualidade do que a
consumida atualmente”, afirma.
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CIÊNCIA SEM LIMITES: ABELHAS E PRODUÇÃO DE
ALIMENTOS | TV UNESP / Brasil | João Moretti | 2016 | 25min

CIÊNCIA SEM LIMITES: GENÉTICA APLICADA À PISCICULTURA
| TV UNESP / Brasil | João Moretti | 2013 | 25min

Daniel Nicodemo, da Universidade Estadual Paulista de Dracena/
Unesp, estuda a polinização e seus efeitos na produção agrícola.
Muito além do mel, as abelhas contribuem com a polinização, que por
sua vez aumenta a produção de frutos e vegetais nas florestas e nos
cultivos agrícolas.

Fabio Porto-Foresti nos apresenta o Laboratório de Genética
de Peixes, que recebe pesquisadores de iniciação científica,
pós-graduação e de outras unidades da Unesp, universidades e
centros de pesquisa. Sua linha de atuação é a Genética Aplicada
à Piscicultura, com métodos para caracterização e identificação
genética de produtos híbridos de peixes.

CIÊNCIA SEM LIMITES: ADUBAÇÃO DE BAIXO CUSTO |
TV UNESP / Brasil | João Moretti | 2015 | 25min
Diminuir custos sem perder produtividade é uma das maiores
dificuldades para o produtor rural. Na Unesp de Botucatu, Thomaz
Lobo pesquisa novos compostos orgânicos na agricultura e mostra
como fazer adubos de baixo custo e alto rendimento. Já estudou a
viabilidade do lodo de esgoto na produção de compostos orgânicos
e usa esterco de galinha para produzir adubo orgânico.

CIÊNCIA SEM LIMITES: BENEFÍCIOS DO SUCO DE LARANJA |
TV UNESP / Brasil | João Moretti | 2014 | 25min
Conheça a maior pesquisa feita no Brasil sobre os benefícios do suco
de laranja, um dos mais consumidos pelos brasileiros. Além de ser
um grande aliado da saúde, ele também auxilia nas dietas, devido à
sensação de saciedade que provoca.

CIÊNCIA SEM LIMITES: IRRIGAÇÃO DE BAIXO CUSTO |
TV UNESP / Brasil | João Moretti | 2015 | 25min
No Brasil, menos de 7% de toda a área agrícola cultivada é irrigada.
Uma das causas deste baixo índice é o alto custo de implementação
de um sistema de irrigação satisfatório. O pesquisador Edmar
Scaloppi desenvolve no campus de Botucatu sistemas de irrigação
de baixo custo, que usam materiais facilmente encontrados, e mostra
que é possível criar modelos alternativos.

CIÊNCIA SEM LIMITES: SEMENTES ORGÂNICAS | TV UNESP /
Brasil | João Moretti | 2014 | 25min
Fabio Porto-Foresti nos apresenta o Laboratório de Genética de
Peixes, que recebe pesquisadores de iniciação científica, pósgraduação e de outras unidades da Unesp, universidades
e centros de pesquisa. Sua linha de atuação é a Genética Aplicada
à Piscicultura, com métodos para caracterização e identificação
genética de produtos híbridos de peixes.

CHIQUINHO E ANA: POLPAS DE FRUTAS | Embrapa
Agroindústria de Alimentos / Brasil | Renata Torrezan /
Christian Bernard | 2014 | 07min
Animação sobre as técnicas de preparação de polpas de frutas
congeladas, que podem ser praticadas em escala doméstica ou de
pequena produção, informadas e demonstradas pelo jovem casal de
apresentadores virtuais Chiquinho e Ana.

CHIQUINHO E ANA: DESIDRATAÇÃO DE FRUTAS | Embrapa
Agroindústria de Alimentos / Brasil | Renata Torrezan /
Christian Bernard | 2014 | 08min
Animação sobre as técnicas de desidratação de frutas que podem
ser praticadas em escala doméstica ou de pequena produção,
informadas e demonstradas pelo jovem casal de apresentadores
virtuais Chiquinho e Ana.

CIÊNCIA SEM LIMITES: NOVAS TECNOLOGIAS NA
FRUTICULTURA |
TV UNESP / Brasil | João Moretti | 2014 | 25min
Aloísio Costa Sampaio fala sobre as pesquisas na área da fruticultura
com a aplicação de novas tecnologias para os pequenos produtores,
objetivando maior qualidade e aumento da produção. Destaca o
manejo e tratos culturais, e a fisiologia de frutíferas, principalmente
no cultivo de abacaxi, maracujá, goiaba e abacate.
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CHIQUINHO E ANA: DOCES E GELEIAS DE FRUTAS | Embrapa
Agroindústria de Alimentos / Brasil | Renata Torrezan /
Christian Bernard | 2014 | 12min

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS: EMBALAGEM ARTICULADA
PARA FRUTAS | Embrapa Agroindústria de Alimentos / Brasil |
Embrapa | 2015 | 04min

Animação ensina como produzir doces em conserva e em massa de boa
qualidade, nas escalas caseira ou artesanal. Os apresentadores virtuais
Chiquinho e Ana informam e demonstram técnicas de conservação do
produto, sem mudar suas características e valor nutritivo.

O programa mostra o manuseio de embalagens anatômicas e
transparentes para diferentes tipos de frutas, como manga, caqui,
mamão e morango. Estas embalagens foram criadas e desenvolvidas
pela Embrapa Agroindústria de Alimentos com a finalidade de facilitar
o transporte, a visualização do produto e principalmente
a conservação das frutas.

CHIQUINHO E ANA: BOAS PRÁTICAS NA FABRICAÇÃO DE
ALIMENTOS | Embrapa Agroindústria de Alimentos / Brasil |
Renata Torrezan / Christian Bernard | 2014 | 11min
O episódio traz uma animada palestra dos apresentadores virtuais
Chiquinho e Ana sobre os princípios básicos da produção e
manipulação de alimentos, informando e demonstrando como estes
princípios são postos em prática. O “público” participa ativamente!

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS: FARINHA DE BERINJELA |
Embrapa Agroindústria de Alimentos / Brasil | Embrapa | 2014
| 03min

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS: PATÊ E CONSERVA DE TILÁPIA |
Embrapa Agroindústria de Alimentos / Brasil | Embrapa | 2015
| 04min
A tilápia representa a segunda espécie de pescado de maior
importância na piscicultura mundial, sendo superada em volume
de produção apenas pela carpa. O Brasil é o sétimo maior produtor
do mundo. A Embrapa Agroindústria de Alimentos tem desenvolvido
pesquisas para o aproveitamento da carne de tilápia na forma de
patês e conservas.

Por conter em sua composição substâncias terapêuticas, a berinjela
é classificada como alimento funcional. A farinha obtida a partir do
fruto da berinjela é rica em fibras, livre de glúten e é praticamente
isenta de gordura. Opcionalmente o produto farináceo obtido pode ser
misturado com aditivos ou ser adicionado às farinhas convencionais
para aumento do teor de fibras das mesmas.

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS: SUCO DE FRUTAS POR ALTA
PRESSÃO | Embrapa Agroindústria de Alimentos / Brasil |
Embrapa | 2015 | 03min
O programa descreve o processo que possibilita a conservação de
produtos à base de frutas, como sucos, néctares, polpas e bebidas
lácteas com frutas, através da aplicação de pressão extremamente
elevada sobre alimentos previamente embalados.
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COMIDA DO AMANHÃ – EPISÓDIO 1 | Tomorrow’s Food Episode 1 | Helen Thomas | 2015 | 60min

sessão 3
SESSÃO BBC

Uma seleção de programas e séries
da emissora de maior prestígio mundial
em produção de Ciência na TV

COMIDA DO AMANHÃ
POR QUE ESTAMOS ENGORDANDO TANTO?
A VERDADE SOBRE A COMIDA
COMA, JEJUE E VIVA MELHOR
BANG, E LÁ SE VAI A TEORIA: AÇÚCAR
A DIETA DA DOUTORA REGAN
FORÇAS DA NATUREZA: FORMA, O UNIVERSO NUM FLOCO DE NEVE
FORÇAS DA NATUREZA: MOVIMENTO, EM ALGUM LUGAR DO ESPAÇO-TEMPO
FORÇAS DA NATUREZA: A MARIPOSA E A CHAMA
FORÇAS DA NATUREZA: O PÁLIDO PONTO AZUL
CIDADE NO CÉU: PARTIDA
CIDADE NO CÉU: TRANSPORTADO PELO AR
CIDADE NO CÉU: CHEGADA

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’Briain mostra a maior fazenda coberta da Grã-Bretanha,
onde toneladas de frutas e vegetais são produzidas anualmente sem
qualquer tipo de solo.

COMIDA DO AMANHÃ – EPISÓDIO 2 | Tomorrow’s Food Episode 2 | Helen Thomas | 2015 | 60min
A chef Angela Hartnett conhece um robô que imita os movimentos
dela na cozinha. No Japão, Shini Somara descobre como a
tecnologia pode ganhar da força de vontade na luta contra a
obesidade. O verdureiro Chris Bavin investiga se o público britânico
vai aceitar insetos como um lanche apetitoso e Dara O’Briain
desvenda como a ciência forense está ajudando a combater a fraude
alimentar de bilhões de libras.

POR QUE ESTAMOS ENGORDANDO TANTO? | Why Are We
Getting so Fat? | Steve Crabtree | 2016 | 60min
Mais de 62 por cento dos adultos no Reino Unido estão atualmente com
excesso de peso. Uma atitude comum à maioria das pessoas é “que se
eles apenas pudessem comer menos e se exercitar mais”, o problema
seria resolvido. O geneticista Giles Yeo acredita que para muitos obesos,
o “basta comer menos” é muito mais difícil do que se imagina - e faz
uma viagem pelo Reino Unido e EUA para descobrir o porquê.

A VERDADE SOBRE A COMIDA | Truth About Food |
Jill Fullerton-Smith | 2006 | 60min
O programa pretende discutir os mitos correntes e responder
às perguntas mais comuns sobre a nossa comida diária. Mostra
também o incrível e às vezes chocante efeito da alimentação no
funcionamento do nosso corpo. Enfocando os diversos aspectos
da vida cotidiana, informa o que cada tipo de comida é capaz de
provocar no organismo.

COMO PERMANECER JOVEM
CURANDO O ALZHEIMER
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COMA, JEJUE E VIVA MELHOR | Eat, Fast and Live Longer |
Kate Dart | Aidan Laverty | 2012 | 60min
Michael Mosley, apresentador e médico, tem um objetivo
extremamente ambicioso: viver mais, rejuvenescer e perder peso,
com um mínimo de mudanças em seu estilo de vida. E descobre um
novo e poderoso recurso: testa a “ciência do jejum” em si mesmo,
e relata como encontrou uma nova forma de fazê-lo que, além de
benéfica, ainda lhe permite desfrutar dos prazeres da comida.

BANG, E LÁ SE VAI A TEORIA: AÇÚCAR | Bang Goes the Theory:
Sugar | Toby MacDonald | Aidan Laverty | 2012 | 30min
Considerado hoje o culpado pelos mais diversos problemas de saúde,
desde estragos nos dentes até aumento de peso, o açúcar está
em julgamento. Os três apresentadores investigam o assunto: Jem
propõe um açúcar novo, alvo e granulado, Maggie descobre como
o açúcar está sendo usado para preservar as vacinas, enquanto Liz
pesquisa se ele tem capacidade para ativar nossos cérebros..

A DIETA DA DOUTORA REGAN | Professor Regan Diet’s Clinic |
Milla Harisson-Hansley | 2009 | 60min
A apresentadora da série, ginecologista Lesley Regan, fala sobre
a indústria multimilionária da dieta na Grã-Bretanha: mais de um
terço da população está acima do peso e gasta 11 bilhões de libras
esterlinas por ano para emagrecer. Usando a si mesma como cobaia,
a doutora Regan mostra como perder cinco quilos por ano; encontra
uma pílula dietética que de fato traz resultados, e pesquisa sobre
vitaminas e outros produtos dietéticos.

FORÇAS DA NATUREZA: FORMA, O UNIVERSO NUM FLOCO DE
NEVE | Forces of Natures: Shape, The Universe in a Snowflake
| Andrew Cohen | 2016 | 60min
O físico e apresentador Brian Cox revela como a diversidade das formas
da natureza segue as mesmas regras que governam nosso universo
e seus habitantes: na Espanha, acompanha a tentativa de centenas
de pessoas para construir a maior torre humana; no Nepal, observa os
hexágonos perfeitos dos favos de mel feitos pelas abelhas; e no litoral
do Canadá, mostra que os icebergs são o resultado de uma poderosa,
mas infinitamente pequena força da natureza.
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FORÇAS DA NATUREZA: MOVIMENTO, EM ALGUM LUGAR DO
ESPAÇO-TEMPO | Forces of Natures: Movement, Somewhere
in the Space-Time | Andrew Cohen | 2016 | 59min
Brian Cox segue a viagem épica da Terra através do espaço, a uma
velocidade vertiginosa. Num jato ultrassecreto, voa em sentido
contrário ao da rotação do planeta e inverte a passagem do dia. Na
Amazônia brasileira, a pororoca proporciona um passeio único para
um surfista. E na Groenlândia, o inverno traz vivencias inusitadas para
o povo Inuit. Brian explica como a compreensão do movimento nos
faz concluir que passado, presente e futuro coexistem aqui e agora.

FORÇAS DA NATUREZA: A MARIPOSA E A CHAMA | Forces of
Natures: The Moth and the Flame | Stephen Cooter |
Andrew Cohen | 2016 | 59min
O apresentador Brian Cox explica de que maneira ingredientes
básicos da Terra, como o enxofre puro extraído de um vulcão
na Indonésia, tornaram-se os blocos de construção da vida. Na
Itália, cabras montesas procuram elementos químicos essenciais
para a sobrevivência, e no Japão a exibição de milhares de lulas
incandescentes mostra como a vida se tomou a química da Terra.

FORÇAS DA NATUREZA: O PÁLIDO PONTO AZUL | Forces of
Natures: The Pale Blue Dot | Stephen Cooter | Andrew Cohen |
2016 | 59min
Brian vai à Islândia, onde o esplendor de um arco-íris revela as
cores que pintam o nosso mundo. Explora como a luz solar monitora
a migração anual das baleias jubarte para o Caribe, revelando a
assinatura colorida do nosso planeta como uma afirmação de apoio
à vida. E em um observatório nos Alpes suíços, revela como as cores
são criadas, e nos permitem procurar outras Terras no cosmos.

CIDADE NO CÉU: PARTIDA | City in the Sky: Departure |
Jobim Sampson | BBC | 2016 | 60min
O que é preciso para tirar do chão e colocar no ar um milhão
de pessoas e suas bagagens? Da construção do maior avião de
passageiros do mundo, passando pelos bastidores do aeroporto mais
movimentado do planeta, aos perigos de ficar no ar na cidade mais
fria da Terra, os apresentadores Dallas e Hannah vão a extremos para
sentir na própria pele a incrível história das partidas. Você nunca mais
vai viajar de avião da mesma forma!
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CIDADE NO CÉU: TRANSPORTADO PELO AR | City in the Sky:
Airborne | Matt Barrett | Jobim Sampson | 60min

CURANDO O ALZHEIMER | Curing Alzheimer’s | Zoe Heron |
2016 | 60min

Há cerca de um milhão de pessoas no ar a qualquer momento. Como
manter em segurança esta cidade aérea, entre a decolagem e a
aterrissagem? Dallas Campbell descobre como os pilotos encontram
sua rota através de milhares de milhas aéreas, em plena noite.
Hannah Fry, junto com controladores de tráfego aéreo, revela o que
está envolvido na coordenação dos 100.000 vôos que cruzam
o planeta todo dia.

Uma nova era nas pesquisas da doença. Exames genéticos permitem
aos cientistas identificá-la em seus estágios iniciais, muitas vezes
15 anos antes dos sintomas aparecerem. Novos medicamentos
testados na Colômbia, nos EUA e na Europa mostram um sucesso
surpreendente na redução da beta amilóide, uma proteína que é
associada ao Alzheimer. Mudanças no estilo de vida também são
recomendáveis.

CIDADE NO CÉU: CHEGADA | City in the Sky: Arrival |
Matt Barrett | Jobim Sampson | 2016 | 60min
Há cerca de um milhão de pessoas no ar a qualquer momento. Como
manter em segurança esta cidade aérea, entre a decolagem e a
aterrissagem? Dallas Campbell descobre como os pilotos encontram
sua rota através de milhares de milhas aéreas, em plena noite.
Hannah Fry, junto com controladores de tráfego aéreo, revela o que
está envolvido na coordenação dos 100.000 vôos que cruzam o
planeta todo dia.

COMO PERMANECER JOVEM – EPISÓDIO 1 | How to Stay
Young - Episode 1 | Paul Overton | 2016 | 60min
A veterana apresentadora da BBC Angela Rippon e o médico Chris
van Tulleken viajam pelo mundo para conhecer as melhores maneiras
de ajudar a envelhecer melhor. Na Alemanha, Angela participa de
exercícios físicos que ajudam a deter o desgaste da idade. Nos EUA,
Chris descobre uma dieta que pode alongar nossa vida. E no Equador,
cientistas estudam um rapaz de 17 anos que pode ser a chave para a
prevenção de doenças do envelhecimento.

COMO PERMANECER JOVEM – EPISÓDIO 2 | How to Stay
Young - Episode 2 | Andrew Thompson | Paul Overton | 2016
| 60min
Uma viagem em busca do conhecimento científico mais recente, que
poderia ajudar a nos manter saudáveis por mais tempo. No Japão,
Angela Rippon conhece um jovem de 100 anos, que lhe descreve os
alimentos coloridos que mantêm sua mente mais ativa. E Chris van
Tulleken descobre o melhor tratamento que podemos dar a nossos
cérebros: injeções de sangue de pessoas jovens podem ajudar a
vencer a demência.
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HACKERS DE MEMÓRIAS | Memory Hackers | Melanie Wallace
/ Paula Apsell | 2015 | 52min

sessão 4
SESSÃO WGBH
Uma seleção de programas da série NOVA,
produzida pela emissora pública americana

A memória é a cola que une nossas mentes. Mas como funciona?
Utilizando técnicas de vanguarda, os neurocientistas estão explorando
os precisos mecanismos moleculares da memória e descobrindo que
é ela bem mais maleável, sendo continuamente escrita e reescrita, e
não apenas por nós, mas também pelos outros. Estamos descobrindo
mecanismos que podem explicar e até mesmo controlar nossas
memórias. A conferir.

CAMINHOS SELVAGENS | Wild Ways | Melanie Wallace / Paula
Apsell | 2016 | 52min
Em todo o mundo, animais silvestres precisam se deslocar para
reproduzir, se alimentar e fazer suas tradicionais migrações. Mas
muitas vezes são impedidos por fazendas, estradas e outros
obstáculos feitos pelo homem. Uma nova esperança para eles são as
ligações dos refúgios de vida selvagem através de túneis, viadutos
e corredores, que estão pondo os animais novamente no caminho
certo – e seguro.

HACKERS DE MEMÓRIAS
CAMINHOS SELVAGENS
CRIATURAS LUMINOSAS
AMEAÇA DE GUERRA CIBERNÉTICA
POR DENTRO DA MENTE DE EINSTEIN
ALVORECER DA HUMANIDADE
DESASTRE DA FUSÃO NUCLEAR

CRIATURAS LUMINOSAS | Light Creatures | Melanie Wallace /
Alan Ritsko |2015 | 52min
Poucas formas de vida terrestre podem iluminar a noite como os
vagalumes, mas nas profundezas escuras dos oceanos cerca de 90%
de todas as espécies emanam luz. Os cientistas estão começando
a decodificar a bioluminescência e a buscar aplicações da natureza
desta luz na medicina (como no rastreamento de células cancerosas
e no funcionamento do cérebro) e até na detecção da poluição
luminosa nas cidades!

PROCURANDO PLUTÃO
VIKINGS DESENTERRADOS
HOMEM DE GELO RENASCIDO
FAZENDO A AMERICA DO NORTE: ORIGENS
FAZENDO A AMERICA DO NORTE: VIDA
FAZENDO A AMERICA DO NORTE: HUMANOS
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AMEAÇA DE GUERRA CIBERNÉTICA | Cyber War Threat |
Melanie Wallace / Alan Ritsko |2015 | 52min
Programas de vírus de computador altamente sofisticados, como o
notório Stuxnet, podem invadir e até mesmo destruir sistemas de
controle que comandam desde fábricas de alimentos a gasodutos,
de usinas de energia a indústrias químicas - e até nossos carros
particulares. O programa investiga a realidade arrepiante da guerra
cibernética, em que nenhuma nação ou indivíduo está a salvo de
ataque.
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VIKINGS DESENTERRADOS | Vikings Unearthed | Alan Ritsko /
Paula Apsell | 2016 | 52min
POR DENTRO DA MENTE DE EINSTEIN | Inside Einstein’s Mind
| Alan Ritsko / Paula Apsell | 2015 | 52min
Em 25 de novembro de 1915, Einstein publicou sua maior obra:
a Teoria da Relatividade Geral. Ela transformou nossa compreensão
das leis da natureza e toda a história do universo, que remonta à
origem do próprio tempo. NOVA conta os bastidores desta obraprima, em seu centenário: da primeira centelha da ideia à descoberta
da expansão do universo, Big Bang, buracos negros e energia escura.

ALVORECER DA HUMANIDADE | Dawn of Humanity |
Alan Ritsko / Paula Apsell | 2015 | 52min
A maioria das descobertas de fósseis humanos consiste em apenas
um punhado de ossos. Mas o achado de um depósito de mais de
1.500 ossos poderá reescrever a história de nossas origens. Ajudará
a preencher uma lacuna crucial no registro fóssil e explicar como o
Homo, o primeiro membro da família humana, surgiu a partir
de ancestrais semelhantes a macacos, como a famosa Lucy.

DESASTRE DA FUSÃO NUCLEAR | Nuclear Meltdown Disaster
| Alan Ritsko / Paula Apsell | 2015 | 52min
Conheça o desastre na outra usina nuclear de Fukushima, a algumas
milhas de distância dos colapsos mostrados pela midia. NOVA
fala com os trabalhadores que estavam lá durante a angustiante
catástrofe. Mas por que o pior aconteceu em uma só usina, enquanto
a outra, que enfrentou desafios quase idênticos, saiu ilesa? A Tepco,
empresa que construiu ambas as instalações, esclarece esse
desastre radioativo.

PROCURANDO PLUTÃO | Chasing Pluto | Alan Ritsko /
Paula Apsell | 2015 | 52min
Em 14 de julho de 2015, a sonda New Horizons foi programada para
voar até Plutão e tomar as primeiras imagens do planeta anão. Depois
de nove anos e 3 bilhões de milhas de viagem, conseguiremos ver
Plutão de perto, mas só se a nave sobreviver à etapa final e traiçoeira
de sua jornada, através de um campo perigoso de detritos. Se isso
acontecer, a New Horizons estará pronta a fazer novas e incríveis
descobertas.
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Os vikings são conhecidos por suas temíveis conquistas, mas
também foram exímios navegadores e exploradores corajosos. O
programa desvenda os segredos destes intrépidos aventureiros. Estão
vindo à tona novas provas de que estes pioneiros podem ter chegado
ainda mais longe do que se tinha suspeitado. A renomada arqueóloga
Sarah Parcal reescreve esta história. Vale conhecer!

HOMEM DE GELO RENASCIDO | Iceman Reborn | Alan Ritsko /
Paula Apsell | 2016 | 52min
Assassinado há mais de 5.000 anos atrás, Otzi, o Homem de Gelo, é a
mais antiga múmia natural conhecida da Europa. Seus restos mortais
notavelmente intatos continuam a fornecer descobertas renovadas sobre
um momento crucial na história humana. O artista e paleo-escultor Gary
Staab criou uma réplica exata da múmia, que a permite renascer em
impressão 3D, resina, argila e pintura, e traz novas revelações.

FAZENDO A AMERICA DO NORTE: ORIGENS | Making North
America: Origins | Melanie Wallace / Paula Apsell | 2015 |
52min
A história épica de 3 bilhões de anos de como o continente
americano começou a nascer. Desde as palmeiras que uma vez
floresceram no Alasca até erupções titânicas, que quase dividiram o
Meio Oeste em dois, vamos descobrir como forças naturais de poder
quase inimagináveis deram à luz a América do Norte.

FAZENDO A AMERICA DO NORTE: VIDA | Making North
America: Life | Melanie Wallace / Paula Apsell | 2015 | 52min
Como a vida surgiu no nosso primitivo continente? Por que na
América do Norte foram encontrados tantos dinossauros famosos,
como o t-Rex? E como apareceu um enorme mar preenchido com
répteis marinhos gigantes terminou cobrindo o estado de Kansas? O
programa conta a história surpreendentemente entrelaçada da vida e
da paisagem na América do Norte.

FAZENDO A AMERICA DO NORTE: HUMANOS | Making North
America: Human |Melanie Wallace / Paula Apsell | 2015 | 52min
As ligações entre a paisagem, a colonização do continente
e o surgimento do mundo industrial. Com a chegada dos europeus,
riquezas escondidas da América do Norte tornaram-se a chave para
a prosperidade, a partir da corrida do ouro e até o boom do petróleo
e do gás. A atividade humana transformou o continente em uma
escala que confronta com as forças geológicas que lhe deram
origem, há bilhões de anos.
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ISTO É MATEMÁTICA: DRONE NA GAIOLA | SPM-Sigma3SICNotícias / Portugal | Pedro Paiva e Tiger da Silva | 2016 |
10min

sessão 5
SESSÃO CIÊNCIA
SEM FRONTEIRAS
A presença e a participação de
produções internacionais e nacionais

ISTO É MATEMÁTICA: DRONE NA GAIOLA
ISTO É MATEMÁTICA: MATEMÁTICA DE RUA
ISTO É MATEMÁTICA: O JOGO DO ULTIMATO
ISTO É MATEMÁTICA: ORIGAMI
ISTO É MATEMÁTICA: A MATEMÁTICA DAS LETRAS

O apresentador e matemático Rogério Martins faz uma pergunta:
um pombo voando dentro de um caminhão, aumenta o peso total
do veículo? O que é que você acha? Ele tenta ajudar, colocando no
caminhão um drone dentro de uma gaiola. E Isto é Matemática!

ISTO É MATEMÁTICA: MATEMÁTICA DE RUA | SPM-Sigma3SICNotícias / Portugal | Pedro Paiva e Tiger da Silva | 2016 |
10min
Neste episódio o matemático Rogério Martins convida a matemática
Sara Santos, para lhe fazer uma pergunta: será que a matemática
também pode ser entretenimento? A resposta é dada através
de “matemática de rua” com um toque de topologia! E Isto é
Matemática!

ISTO É MATEMÁTICA: O JOGO DO ULTIMATO | SPM-Sigma3SICNotícias / Portugal | Pedro Paiva e Tiger da Silva | 2016 |
10min
Rogério Martins fala um pouco mais sobre a Teoria dos Jogos.
Mais concretamente, sobre o Jogo do Ultimato. Para isso, mostra
três exemplos desta teoria relacionados com negócios. E Isto é
Matemática!

ISTO É MATEMÁTICA: ORIGAMI | SPM-Sigma3-SICNotícias /
Portugal | Pedro Paiva e Tiger da Silva | 2016 | 10min
Neste episódio, o matemático Rogério Martins faz barquinhos e aviões
de papel, aquilo que os adultos chamam de Origami. Basicamente
ele vai dobrar papel, mas também vai mostrar que a geometria do
Origami não é uma brincadeira de crianças. E Isto é Matemática!

ISTO É MATEMÁTICA: LIMITE DOS RECORDES
ISTO É MATEMÁTICA: COMO A FIFA MEDE SUAS BOLAS
PARQUE DA CAPIVARA, PATRIMÔNIO AMEAÇADO
MOSQUITO AEGIPTY É PROBLEMA MUNDIAL
MUDANÇAS NO MARCO CIVIL DA INTERNET
TOME CIÊNCIA: STARTUPS, INCUBADORAS, ACELERADORAS: OS NOVOS CAMINHOS
DA INOVAÇÃO
A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: MATEMÁTICA PURA E APLICADA
A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: GÊNIO MATEMÁTICO
A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: O DIREITO DE SER ADVOGADA
A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: NOVOS HORIZONTES
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ISTO É MATEMÁTICA: A MATEMÁTICA DAS LETRAS | SPMSigma3-SICNotícias / Portugal | Pedro Paiva e Tiger da Silva |
2016 | 10min
O apresentador e matemático Rogério Martins visita o Grêmio
Literário para revelar preciosidades sobre a matemática das letras,
usando números! E Isto é Matemática!

ISTO É MATEMÁTICA: LIMITE DOS RECORDES | SPMSigma3-SICNotícias / Portugal | Pedro Paiva e Tiger da Silva |
2016 | 10min
O matemático Rogério Martins fala sobre os limites dos recordes.
Para isso, passeia numa ciclovia de Lisboa, analisa os recordes
de um jamaicano voador... e veste-se de lycra para correr os 100
metros. Sim, isto tudo vai acontecer - porque Isto é Matemática!
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ISTO É MATEMÁTICA: COMO A FIFA MEDE SUAS BOLAS |
SPM-Sigma3-SICNotícias / Portugal | Pedro Paiva e Tiger da
Silva | 2016 | 10min
Neste episódio o matemático Rogério Martins coloca uma questão:
será que a bola de futebol é realmente esférica? Para isso, mostra
como é que a FIFA mede as bolas pelo mundo afora. E Isto é
Matemática!

PARQUE DA CAPIVARA, PATRIMÔNIO AMEAÇADO | Globo
News Especial | Marita Graça Bittencourt | 2015 | 25min
O Parque Nacional da Serra da Capivara, com seus sítios
arqueológicos e pinturas rupestres milenares, pode perder o título
de patrimônio mundial da humanidade, concedido pela UNESCO.
De seus 270 funcionários, restam apenas 50. A Fundação Museu
do Homem Americano, gestora do Parque, criada em 1986, preparase para fechar as portas, caso os recursos para sua sustentação não
sejam assegurados a curto prazo.

MOSQUITO AEGIPTY É PROBLEMA MUNDIAL | Globo News
Especial | Marita Graça Bittencourt | 2016 | 25min
O programa traça um perfil do mosquito Aedes aegypti, vetor do
vírus que transmite a febre amarela, a dengue, a chikungunya e a
zika. Mesmo tendo sido erradicado do país duas vezes, o mosquito
voltou no final da década de 1970 e se propagou pelo país, sendo
responsável por mais de 1,5 milhão de casos de dengue no Brasil,
no ano passado.

MUDANÇAS NO MARCO CIVIL DA INTERNET | Globo News
Especial | Anna Bernardoni | 2016 | 25min
O bloqueio do aplicativo WhatsApp arranhou o Marco Civil da Internet
sancionado em abril de 2014. Apesar dessa sanção, o marco só foi
regulamentado pela então presidente Dilma Rousseff no dia 11 de
maio. O GloboNews Especial fala sobre os avanços alcançados pela
sociedade com esta lei que regulamenta o uso da Internet no Brasil.

TOME CIÊNCIA: STARTUPS, INCUBADORAS, ACELERADORAS:
OS NOVOS CAMINHOS DA INOVAÇÃO | Casa do Vídeo l |
André Motta Lima | 2014 | 52min
O fato de terem nascido como startups é um ponto em comum entre
as concorrentes Google e Yahoo. Elas, e muitas outras empresas
do novo mundo digital, tiveram uma “inicialização” – que seria a
tradução literal de startup. Quase todas as ideias inovadoras precisam
de um startup, de incubadoras ou aceleradoras para se tornarem
lucrativas. A diferença entre estes termos e as vantagens dessas
ajudas são debatidas pelos convidados do programa.
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A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: MATEMÁTICA PURA E APLICADA |
MAST-MCTIC / Brasil | Vera Pinheiro | 2016 | 06min
O pesquisador titular e diretor geral do IMPA Marcelo Miranda
Viana da Silva é especialista na área de sistemas dinâmicos, e
estuda fenômenos que evoluem ao longo do tempo, segundo uma
regra que liga o estado presente aos estados passados. Ele fala
sobre a importância dos estudos na área e conta como em 1986
os sistemas dinâmicos ajudaram a NASA a enviar sondas para
observar o cometa Halley.

A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: GÊNIO MATEMÁTICO | MASTMCTIC / Brasil | Vera Pinheiro | 2016 | 07min
Daniel Santana Rocha é medalhista de ouro na Olimpíada Brasileira
de Matemática em 2011 e na Olimpíada de Matemática da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em 2012. Com 19
anos, cursa o doutorado em Matemática pelo Instituto Nacional de
Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e a graduação em Matemática
Aplicada pela UFRJ. Vale a pena conhecer seu depoimento e sua
visão da Matemática no mundo de hoje.

A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: O DIREITO DE SER ADVOGADA |
MAST-MCTIC / Brasil | Vera Pinheiro | 2016 | 07min
Dezyree Rodrigues da Rosa cursa Direito na UFRS e estagia no
Ministério Público Federal, no setor do combate à corrupção. Em
2016, foi uma das vencedoras do Prêmio Destaque do Ano na
Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq. Ela explica o projeto que
realiza em comunidades carentes: como a falta de assistência do
Estado em áreas de maior vulnerabilidade socioeconômica acaba
por fomentar a criminalidade entre os jovens.

A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: NOVOS HORIZONTES | MASTMCTIC / Brasil | Vera Pinheiro | 2016 | 07min
Hernan Chaimovich é bioquímico, formado pela Universidad de
Chile, com doutorado pela USP e pós-doutorado em Harvard.
Foi presidente da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia
Molecular e vice-presidente da Academia Brasileira de Ciência.
Em seu depoimento, explica que nada acontece no mundo real
fora da “interface”, uma fronteira que separa dois mundos: não há
processo industrial sem uma interface que separe um sólido do
líquido, afirma. E dá exemplos que vão da lavagem de roupa até a
extração de petróleo!
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CIDADES E SOLUÇÕES: NOVAS TECNOLOGIAS DE ENERGIA
SOLAR NO BRASIL | GloboNews / Brasil | André Trigueiro |
Klara Duccini | 2016 | 25min
Saiba quais são os novos dados da Empresa de Pesquisa Energética
sobre o potencial de energia solar no Brasil. André Trigueiro participa
de uma feira solar com novas tecnologias. Klara Duccini conhece em
São Paulo um cinema itinerante que funciona com energia solar. E o
CinePedal, onde as pessoas precisam pedalar para gerar energia e
fazer o telão funcionar.

sessão 6
SESSÃO AVENTURA
DA CIÊNCIA
Uma animada excursão
ao mundo do conhecimento
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CIDADES E SOLUÇÕES: NOVAS TECNOLOGIAS DE ENERGIA SOLAR NO BRASIL
CIDADES E SOLUÇÕES: MAQUIAGEM VERDE
CIDADES E SOLUÇÕES: DRONES NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE
CIDADES E SOLUÇÕES: CULTURA DE CONSUMO COLABORATIVO
UM CIENTISTA, UMA HISTÓRIA: AZIZ AB’SÁBER
UM CIENTISTA, UMA HISTÓRIA: OSCAR SALA
UM CIENTISTA, UMA HISTÓRIA: CÉSAR LATTES
A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: CIÊNCIA NO FUNDO DO MAR
A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: DESCOBERTAS ARQUEOLÓGICAS

CIDADES E SOLUÇÕES: MAQUIAGEM VERDE | GloboNews /
Brasil | André Trigueiro | 2016 | 25min
O crescimento do número de rótulos com mensagens ambientais
foi de quase 500%, em 4 anos. O correspondente Pedro Vedova
mostra casos de maquiagem verde na Alemanha e como o
problema é enfrentado na União Europeia. Por lá, o consumidor
precisa comprovar que foi atingido pela propaganda enganosa e as
companhias rivais também podem denunciar o greenwashing, numa
autorregulação do mercado.

CIDADES E SOLUÇÕES: DRONES NA DEFESA DO MEIO
AMBIENTE | GloboNews / Brasil | André Trigueiro | Klara
Duccini | 2016 | 25min
O programa discute a regulamentação dos drones no Brasil e nos
Estados Unidos. E informa ainda de que maneira eles já estão sendo
usados para proteger o meio ambiente e melhorar a qualidade de
vida das pessoas.

CIDADES E SOLUÇÕES: CULTURA DE CONSUMO
COLABORATIVO | GloboNews / Brasil | André Trigueiro | Klara
Duccini | 2016 | 25min
Saiba como a cultura do consumo colaborativo - que privilegia um
consumo sustentável - está em alta na Alemanha. A comunidade
virtual do “Free your stuff” se multiplicou no país. Vale conferir!

A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: DESCOBERTAS ARQUEOLÓGICAS
A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: BIODIVERSIDADE MARINHA
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UM CIENTISTA, UMA HISTÓRIA: AZIZ AB’SÁBER | Canal
Futura / Brasil | Janaína Ferreira | 2015 | 05min
Geógrafo, formulou conceitos inovadores em geografia e geociências,
como uma nova classificação do relevo do País e a chamada Teoria
dos Refúgios. Foi também um atuante defensor da preservação do
meio ambiente.

UM CIENTISTA, UMA HISTÓRIA: CÉSAR LATTES | Canal
Futura / Brasil | Janaína Ferreira | 2015 | 05min
Físico, foi um dos descobridores, em 1947, do méson pi, uma
partícula subatômica essencial para a estabilidade do núcleo dos
átomos. No ano seguinte, trabalhando nos Estados Unidos, conseguiu
a produção artificial do méson pi. Teve importante atuação na
consolidação da física no Brasil.

UM CIENTISTA, UMA HISTÓRIA: OSCAR SALA | Canal Futura
/ Brasil | Janaína Ferreira | 2015 | 05min
Físico nuclear, participou da montagem do primeiro acelerador
eletrostático de partículas da América Latina, na USP. Criou o projeto
que possibilitou a conexão das instituições de pesquisa paulistas em
rede e as conectou com a internet.

A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: DESCOBERTAS ARQUEOLÓGICAS |
MAST-MCTIC / Brasil | Vera Pinheiro | 2016 | 07min
Carlos Celestino Rios e Souza é arqueólogo. Graduou-se em Ciências
Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco, onde também
fez seu mestrado e doutorado em Arqueologia. Especializou-se em
Arqueologia Subaquática e suas principais linhas de pesquisa são
sítios depositários e naufrágios ocorridos na costa pernambucana,
em especial os de navios negreiros e embarcações primitivas.

A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: NA TRILHA DA BIOLOGIA |
MAST-MCTIC / Brasil | Vera Pinheiro | 2016 | 13min
Jomar Gomes Jardim é biólogo, graduado pela Universidade
Estadual de Santa Cruz. Tornou-se mestre e doutor em Botânica pela
Universidade Estadual de Feira de Santana, com passagem pelos
Royal Botanical Gardens, no Reino Unido. Tem atuado especialmente
nas áreas de Taxonomia e Sistemática de Fanerógamas.

A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: BIODIVERSIDADE MARINHA |
MAST-MCTIC / Brasil | Vera Pinheiro | 2016 | 6min
Gilberto Amado é graduado em Biologia pela Faculdade de Biologia
e Psicologia Maria Thereza, mestre e doutor em Ciências Biológicas
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua nas áreas de
caracterização da biodiversidade marinha, mineralização em
organismos marinhos e evolução paleoecológica da plataforma
continental.

A CIÊNCIA QUE EU FAÇO: CIÊNCIA NO FUNDO DO MAR |
MAST-MCTIC / Brasil | Vera Pinheiro | 2016 | 06min
Fernando Coreixas Moraes revela que desde a infância é apaixonado
pelo mar, e que os filmes de Jacques Cousteau o influenciaram
a se tornar um biólogo marinho. Percebeu que havia um nicho
ainda inexplorado na divulgação das ciências do mar: os materiais
disponíveis nas escolas brasileiras eram na maioria estrangeiros
e retratavam o Oceano Pacífico! Isso o motivou a produzir filmes
e fotografias no Brasil, que lhe têm rendido diversas premiações.
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HOMENAGEM ESPECIAL VERCIÊNCIA

PALESTRA IMAGO
A Homenagem Especial VerCiência 2016 é para a produtora
chilena de programas de ciência Imago Comunicaciones,
associada à Fundación Ciencia & Vida, do Chile.
A Imago é uma produtora de filmes, documentários
programas de TV, com 25 anos de experiência, especializada
na área da divulgação de ciência e tecnologia. Sua equipe é
composta por diretores, produtores, escritores, jornalistas,
artistas, profissionais e técnicos, do Chile e do exterior, de
reconhecida competência. Sua proposta é “realizar projetos
audiovisuais voltados para a educação e entretenimento da
população chilena em torno de temas culturais e científicos”. Suas produções têm
sido exibidas em canais nacionais e internacionais, como Televisão Nacional de
Chile, Chilevisión, ARTE (França), ZDF (Alemanha), Discovery, Canal 13 (New York),
entre outros.
Parceira de longa data da Mostra VerCiência, a Imago foi fundada e é dirigida pelo
produtor audiovisual e comunicador de ciência chileno Pablo Rosenblatt, e seu
filho, diretor e editor Julian Rosenblatt. O Troféu Homenagem Especial VerCiência
2016 é um reconhecimento à excelência de seu trabalho de comunicação de
ciência na TV no Chile e na América Latina, com destaque para as séries “Mentes
Brilhantes” e “Enlaces”.
Abaixo, a equipe da Imago Comunitaciones, feliz com o reconhecimento ao seu
trabalho. VerCiência parabeniza a todos!

(HOMENAGEM ESPECIAL)

Quinta, dia 20 de outubro, 19h
CCBB Rio - Auditório do 4º andar
A IMPACIÊNCIA DA CIÊNCIA
Pablo Rosenblatt, criador e diretor-geral da Imago
Comunicaciones
Prêmio Homenagem Especial VerCiência 2016
Após estudar Medicina e Biologia no Chile, Pablo Rosenblatt fez um mestrado
no Canadá em Cinematografia, tendo se especializado em filmes de conteúdos
científicos. Em 1992, fundou no Chile a Imago, produtora especializada em
documentários e programas de TV de temas científicos. Desde então, a Imago tem
produzido séries de televisão, como Enlaces e Mentes Brilhantes, que renderam a
Pablo e sua equipe diversos prêmios internacionais, dentre os quais o Grand Prix
Jules Verne, da França, um dos mais importantes da área de divulgação da cultura
científica e tecnológica em todo o mundo. Em 2006 foi co-fundador do Programa
Eureka, junto com Bernadita Mendez, presidente da Fundación Ciencia & Vida do
Chile, com o objetivo de desenvolver materiais educativos sobre ciência e tecnologia
destinados a estudantes de nível médio e superior. Pablo e seu filho Julian Rosenblatt
são parceiros e colaboradores da Mostra VerCiência desde a década de 90.
Em sua palestra, Pablo pretende compartilhar um pouco de sua experiência de
40 anos como produtor, documentarista e comunicador, “vivendo entre a ciência
e a arte”. E alerta: “A impaciência da Ciência é um grito para ouvir a razão”.
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PALESTRA BBC
(BBC LECTURE)
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Quarta, dia 19 de outubro, 19h
CCBB Rio - Auditório do 4º andar

SESSÃO ESPECIAL EINSTEIN
DESAFIOS DE FAZER CIÊNCIA NA TV

Segunda, 17 de outubro, 19 horas

Danielle Peck, produtora e diretora do
Departamento de Ciência da BBC (BBC Science)

Cinema I do Centro Cultural Banco do Brasil

Há 25 anos Danielle Peck se dedica à arte e técnica de contar histórias
interessantes através dos programas de ciência da BBC, onde produziu séries
que têm atraído audiências recordes, como Maravilhas do Sistema Solar e Forças
da Natureza (lançada recentemente no Reino Unido e em primeira apresentação
no Brasil em VerCiência 2016). Ela já esteve envolvida na produção de diversos
tipos de programas, como o emblemático Horizon (há 60 anos no ar), Tomorrow’s
World, uma revista semanal que mostrava as últimas invenções e novidades
tecnológicas, e Hospital Watch, transmitido ao vivo de hospitais de Londres. Além
de documentarista, Danielle também é fotógrafa, trabalhando como voluntária da
ActionAid International, uma organização humanitária que combate a pobreza e a
desigualdade para as mulheres e meninas em todo o mundo.
Em sua palestra no CCBB, Daniele vai mostrar alguns exemplos da arte e da
técnica de “story-telling”, como contar boas histórias da ciência na TV, sem apelar
para o sensacionalismo.

POR DENTRO DA MENTE DE EINSTEIN
(Inside Einstein’s Mind)
NOVA-WGBH PBS | Estados Unidos | 52min
Em 25 de novembro de 1915, Albert Einstein publicou sua maior obra: a Teoria
da Relatividade Geral. Ela transformou nossa
compreensão das leis da natureza e toda a história
do universo, que remonta à origem do próprio
tempo. NOVA conta os bastidores desta obra-prima,
em seu centenário: da primeira centelha da ideia
à descoberta da expansão do universo, Big Bang,
buracos negros e energia escura. Descubra com
o programa as ideias simples mas poderosas no
coração da relatividade, iluminando a teoria – e o
brilho – de Einstein como nunca antes.
Após a exibição do programa, um bate-papo com Moysés Nussenzveig, físico,
Professor Emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Membro da
Academia Brasileira de Ciências.
Apresentação: Sergio Brandão, comunicador de ciência, curador internacional da
Mostra VerCiência.
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SESSÕES ESPECIAIS IDOR

SESSÃO ESPECIAL NIÈDE GUIDON

Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino - IDOR

Sexta, dia 21 de outubro, 20h

Rua Diniz Cordeiro, 30 – Botafogo, Rio

Livraria da Travessa
Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Shopping Leblon, Rio

Terça, dia 18, 18h - HACKERS DE MEMÓRIAS
(Memory Hackers)
NOVA / WGBH - PBS | Estados Unidos | 52min
Sem memória, seríamos prisioneiros do presente,
incapazes de utilizar as lições do passado para mudar o nosso futuro. Neurocientistas
estão explorando nos mínimos detalhes como o cérebro grava, processa, apaga,
recorda e até inventa falsas memórias. Estamos descobrindo mecanismos que
podem explicar e ainda controlar nossas memórias. As descobertas já começam a
ser aplicadas em novas formas de terapias. Mas será que nossas memorias também
podem ser alvo de hackers mal intencionados?
Talkshow após o programa com Paulo Mattos, psiquiatra, professor da UFRJ,
pesquisador e diretor clínico do Centro de Neuropsicologia Aplicada do IDOR.
Apresentação: Sergio Brandão, comunicador de ciência e curador internacional de
VerCiência.
Quinta, 20 de outubro, 18h - CURANDO
O ALZHEIMER (Curing Alzheimer’s)
BBC (HORIZON) / Reino Unido | 60min
Uma nova era nas pesquisas da doença. Exames
genéticos permitem aos cientistas identificá-la em seus estágios iniciais, muitas
vezes 15 anos antes dos sintomas aparecerem. Novos medicamentos testados na
Colômbia, nos EUA e na Europa mostram um sucesso surpreendente na redução da
beta amilóide, uma proteína que é associada ao Alzheimer. Mudanças no estilo de vida
também podem prevenir o desenvolvimento da doença.
Talkshow após a apresentação do programa com Gabriel de Freitas, médico
neurologista e biofísico pesquisador do IDOR.

A MULHER ORIGINAL
Documentário de Cristiane Delfina sobre a arqueóloga Niède Guidon e o Parque
Nacional Serra da Capivara, no Piauí.
Esta Sessão Especial é uma homenagem que VerCiência
presta à arqueóloga Niède Guidon por sua luta
incansável pela proteção do patrimônio cultural, social
e ambiental do Parque Nacional Serra da Capivara e
arredores, no Piauí.
Neta de franceses e índios, a arqueóloga Niède Guidon
luta destes os anos 70 pela conservação de registros
arqueológicos inigualáveis no mundo, localizados em
uma região pobre e ignorada do sudeste do Piauí,
mas reconhecida como Patrimônio Mundial pela UNESCO. A Mulher Original é um
documentário sobre a trajetória dessa personalidade controversa e lutadora, que
desafiou cientistas, caçadores e políticos para defender o que ama e acredita. O filme foi
selecionado para o Short Film Corner em Cannes e quatro outros festivais internacionais.
Direção e produção: Cristiane Delfina Duarte, cineasta paulista, com mestrado pela
UNICAMP e bolsista de Prática de Documentário na Brunel University de Londres.
Talkshow após a exibição do documentário com a
bióloga e pesquisadora Marcia Chame, coordenadora
do Programa Biodiversidade e Saúde da Fiocruz,
colaboradora das pesquisas de Niède Guidon desde
1984. Apresentação do jornalista Sergio Brandão,
curador internacional de VerCiência.

Apresentação: Sergio Brandão, comunicador de ciência e curador internacional de
VerCiência.
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SESSÕES ESPECIAIS VER O AMANHÃ
e ENCERRAMENTO DA MOSTRA

CRÉDITOS CREDITS

Auditório do Museu do Amanhã, Praça Mauá
Domingo, 23 de outubro
Curadoria Nacional
JOSÉ RENATO MONTEIRO

14h - COMIDA DO AMANHÃ – EPISÓDIO 1
(Tomorrow’s Food - Episode 1)
BBC / Reino Unido | 60min

Primeiro programa de uma série da BBC sobre inovações na produção e no consumo de
alimentos. Uma famosa chef de cozinha britânica treina robôs-cozinheiros e experimenta
alimentos embalados do exército dos EUA que nunca estragam. Na Austrália, uma fazenda
totalmente automatizada, do plantio à colheita. Um restaurante do futuro, em Xangai, na China.
E a maior fazenda coberta da Grã-Bretanha, onde as plantas são cultivadas sem solo e a
produção por hectare chega a ser sete vezes maior que a média.
Após a exibição do programa, talkshow com Paulo Ferreira, agrônomo, pesquisador e
professor da UFRJ, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Biotecnologia. Apresentação de
Sergio Brandão, comunicador de ciência e curador de VerCiência
16h - O UNIVERSO NUM FLOCO DE NEVE (The
Universe in a Snow Flake)
BBC/Reino Unido | 60min
Episódio da série Forças da Natureza, mais uma impecável
produção da BBC, de 2016, apresentada pelo físico Brian
Cox. Explora e explica o que está por trás da forma de tudo que existe no Universo, de um
simples floco de neve com sua estrutura hexagonal às esferas dos planetas e estrelas. Como
diz o físico e apresentador do programa, “O mundo é bonito de se ver, mas muito mais bonito
de se compreender”.
Após a exibição do programa, talkshow com Danielle Peck, da BBC, produtora da série Forças
da Natureza (ver “Palestra BBC”) e Virginia Chaitin, pesquisadora da UFRJ, mestra em Lógica
e Método Científico e doutora em História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia, com
mediação de Sergio Brandão. O talkshow terá tradução simultânea.

Curadoria Internacional
SERGIO M C BRANDÃO

Tradução/legendagem
ALICINHA BRANCO
ALINE PIRES
HELENA WERGLES
KARLA SANT’ANNA

Curadoria Brasília
CÁSSIO LARANJEIRAS

Edição Sinopses Catálogo
MONICA COTTA

Coordenação de Produção
TANIA OLIVEIRA DE ARAÚJO

Tradutora/Intérprete
HELENA WERGLES

Criação e Produção de Imagem
MARCO AURELIO DURANTE

Tradução Simultânea/ Equipamentos
BAALCA SOM (Rio)

Assessoria Internacional
JAVIER CANTEROS

Impressão CTP
STAMPPA (Rio)
STUDIO 4 (São Paulo)
ALPHAGRAPHICS (Brasília)

Assistencia de Atendimento
WELTON MARLLOS
CAETANO DABLE

Assessoria de Divulgação
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Apoio Administrativo
LUMAR ASSESSORIA CONTÁBIL
Programação Visual e Projeto Gráfico
REC Design / RENATA FIGUEIREDO,
ENEIDA DÉCHERY, CLARICE SOTER
Site VerCiência
SERGIO M C BRANDÃO

19h – ENCERRAMENTO DA MOSTRA VERCIÊNCIA 2016 NO MUSEU DO AMANHÃ
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ASSOCIAÇÕES E PARCERIAS
ASSOCIATES AND PARTNESHIPS
PARCERIAS INTERNACIONAIS INTERNATIONAL PARTNERSHIPS
• BBC, British Broadcasting Corporation – Reino Unido
• WGBH, Public Broadcasting Service/PBS - Boston, Estados Unidos
•
•
•
•
•

IMAGINE SCIENCE - Nova Iorque, Estados Unidos
IMAGO COMUNICACIONES - Santiago, Chile
SOCIEDADE PORTUGUESA DE MATEMÁTICA - Lisboa, Portugal
SCIENCE OFFICE - Lisboa, Portugal
TV3-TELEVISIÓ CATALUNYA - San Juan Despi, Espanha

ASSOCIAÇÕES E PARCERIAS
ASSOCIATES AND PARTNESHIPS
ASSOCIAÇÕES E PARCERIAS NACIONAIS
BRAZILIAN PARTNERSHIPS AND ASSOCIATES

BRASÍLIA
• Fiocruz Brasília
• Diretoria Regional de Ensino do Gama /
Secretaria de Estado da Educação / Governo
do Distrito Federal
• Planetário de Brasília / Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Inovação
• Instituto de Física / Universidade de Brasília
• Museu de Anatomia Humana / Faculdade de
Saúde / UnB
• Faculdade UnB Planaltina
• Observatório Astronômico Luis Cruls / Instituto
de Física / UnB

• Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações
Departamento de Popularização e Difusão da
Ciência e Tecnologia / DEPDI-MCTIC
• Museu de Astronomia e Ciências Afins / MAST
• Museu do Amanhã / Prefeitura do Rio de
Janeiro e Fundação Roberto Marinho
• Associação Brasileira de Centros e Museus de
Ciências / ABCMC
RIO DE JANEIRO
• Centro Cultural Banco do Brasil
• Casa da Ciência - Centro de Cultura da UFRJ
• Casa da Descoberta / Instituto de Física da UFF
• CEFET-RJ
• Clube de Astronomia do Rio de Janeiro
• Espaço Ciência Viva
• Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino - IDOR
• Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
- Inmetro
• Jardim Botânico do Rio de Janeiro
• Museu Imperial de Petrópolis
• Museu do Universo / Planetário da Cidade do
Rio de Janeiro
• Museu da Vida / Casa de Oswaldo Cruz /
Fundação Oswaldo Cruz
• Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia do
Rio de Janeiro
• Serviço Social do Comércio - Regional Rio /
SESC-RJ
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SÃO PAULO
• Catavento Cultural e Educacional / Secretaria
de Estado da Cultura
• Instituto Butantan / Universidade de São Paulo
• Museu de Ciências / Universidade de São Paulo
• Museu de Zoologia / Universidade de São Paulo
• Parque de Ciência e Tecnologia - CienTec /
Universidade de São Paulo
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