apresenta

Ver
Ciência
19
anos

2013

19a Mostra
Internacional
de Ciência na TV

19th International
Exhibition of
Science on TV

Patrocínio

produção

VIDEOCIÊNCIA

desde 1987

APOIO

realização

21 a 27 de outubro
RIO DE JANEIRO
Centro Cultural Banco do Brasil
Rua Primeiro de Março, 66
Centro / Rio de Janeiro, RJ
bb.com.br/cultura
SÃO PAULO
Museu Biológico do Instituto Butantan
Avenida Vital Brazil, 1500
Butantan / São Paulo, SP
www.butantan.gov.br
Museu de Ciências da USP
Avenida Miguel Stéfano, 4200, Prédio 7
Água Funda / São Paulo, SP
www.usp.br/prc/mc
Catavento Cultural e Educacional
Palácio das Indústrias
Parque Dom Pedro
Centro / São Paulo, SP
cataventocultural.org.br

22 de outubro
a 03 de novembro
BRASILIA
Centro Cultural Banco do Brasil
SCES Trecho 2 / Conjunto 22
Brasília, DF
bb.com.br/cultura

Ver
Ciência

19
anos

2013

19 a Mostra
Internacional
de Ciência na TV

19th International
Exhibition of
Science on TV

Petrobras is supporting yet another edition of VerCiência.

Em mais uma edição, a Petrobras apoia o VerCiência.

We know what research is capable of: the search for innovation

Sabemos do que a pesquisa é capaz: a busca pela

inspired our company to overcome challenges during the 60

inovação inspirou nossa empresa a superar os desafios

years we are celebrating in 2013.

ao longo dos 60 anos que completamos em 2013.

The objective of VerCiência is perfectly in line with

A proposta do VerCiência está perfeitamente alinhada

what we look for in the projects we sponsor. One of our

ao que buscamos nos projetos que patrocinamos.

objectives is the dissemination of knowledge. On taking

Entre os nossos objetivos está a difusão do

scientific dissemination to the general public, through

conhecimento. Ao levar a divulgação científica ao

Brazilian and international programs, VerCiência

grande público, através de programas brasileiros

is encouraging discussion and learning.

e internacionais, o VerCiência está disseminando
a discussão e o saber.

We form partnerships with universities, and are witness

Somos parceiros das universidades e testemunhas do

to what extent research can help a country to achieve its

quanto a pesquisa pode levar um país a alcançar seus

most noble objectives. Our staff, whether within Petrobras

objetivos mais nobres. Nossos colaboradores, estejam

or in institutions that work with us, are to a great extent

dentro da Petrobras ou nas instituições que trabalham

responsible for our success. We believe that the project

conosco, são em grande parte responsáveis pelo nosso

has every possibility to stimulate the creativity of the

sucesso. Acreditamos que o projeto tem toda

researcher, whether in industry or academia. For this

a possibilidade de estimular a criatividade do pesquisador,

reason we wish every success to VerCiência 2013 and

seja na indústria ou na academia. Por isso, desejamos

all future editions.

sucesso ao VerCiência 2013 e às próximas edições.

PETROBRAS

PETROBRAS

The Bank of Brazil Cultural Center presents the 19th Exhibition

O Centro Cultural Banco do Brasil apresenta a 19ª Mostra de Ciência

of International Science on TV. 55 programs from TV networks

Internacional na TV. Oferecendo uma panorâmica da pesquisa

in 8 countries will be exhibited, the majority never before

científica atual, serão exibidos 55 programas, em sua maioria

shown in Brazil, offering a panorama of current scientific

inéditos no Brasil, veiculados em redes de televisão de 8 países.

research.
The VerCiência 2013 program includes encounters with

A programação do VerCiência 2013 prevê encontros com

international specialists, who will discuss ways and

especialistas internacionais, que discutirão formas e

strategies for disseminating science by TV or by other

estratégias de divulgação da ciência pela TV e por outros

audiovisual media. The exhibit, also in tune with the

meios audiovisuais. A mostra, alinhada ainda com a realização

coming major sporting events to be held in the country,

dos grandes eventos esportivos que acontecerão no país, fará

will be a part of the National Week of Science and

parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, dedicada

Technology, dedicated to the theme “Science, Health

ao tema Ciência, Saúde e Esporte.

and Sport”.
Inseparable from human life, scientific research is appearing
more and more on our everyday landscape. In this context,
TV undertakes, pedagogically, a strategic role – to disseminate
this type of knowledge on a massive scale, and to educate and
prepare new generations to be part of a complex society in
constant development.

Indissociável da vida humana, a pesquisa científica integra
cada vez mais a paisagem cotidiana. Nesse contexto,
a televisão assume, pedagogicamente, um papel estratégico:
ao difundir em escala massiva esse tipo de conhecimento,
educa e prepara as novas gerações para lidar com uma
sociedade complexa em constante desenvolvimento.

On supporting this important initiative, the Bank of Brazil

Ao apoiar esta importante iniciativa, o Centro Cultural

Cultural Center helps to popularize the knowledge produced

Banco do Brasil ajuda a popularizar o saber produzido pela

by science and technology, to disseminate the debate, and

ciência e pela tecnologia, dissemina o debate e contribui

contribute to the building of a country conscious of its role in a

para a construção de um país consciente do seu papel em um

world ever more developed and competitive.

mundo cada vez mais desenvolvido e competitivo.

Bank of Brazil Cultural Center

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL

19 anos ... começando a mudar o foco
Quem poderia imaginar, em 1994, que a internet, que apenas engatinhava, assumiria o papel de destaque que assumiu no cotidiano das pessoas? Naquele ano, em
que realizamos a primeira Mostra VerCiência, a TV aberta reinava absoluta como
o principal meio de comunicação de massas, de entretenimento e informação das
multidões. Hoje, a TV tradicional vem repartindo cada vez mais esse papel com
a internet e as redes sociais online. A chamada “convergência das mídias”, particularmente da TV com a internet, já é uma realidade.

Este ano, VerCiência presta a tradicional Homenagem Especial à série portuguesa Isto É Matemática, pela excelência de sua programação, apresentando tópicos
de matemática de forma atraente e divertida. A série é realizada pela Sociedade
Portuguesa de Matemática (SPM), produzida pela Sigma 3 e veiculada pela SIC
Notícias. O matemático e apresentador da série, Rogério Martins, vem ao Rio receber a Homenagem e ministrar palestra sobre a experiência da SPM na divulgação
da matemática pela TV e pela internet.

Apesar de termos nos mantido fiéis nestas quase duas décadas ao objetivo principal
de “promover e incentivar a disseminação da cultura científica pela TV”, nosso foco começa e tende a se dirigir, cada vez mais, da TV para a internet, como o meio com
o maior potencial de popularização do conhecimento científico e tecnológico.

Queremos expressar nosso reconhecimento aos parceiros que nos têm acompanhado nessa jornada: a Petrobras, patrocinadora nacional da Mostra desde 1996,
ela mesma um dos nossos principais centros de pesquisa tecnológica – que comemora em 2013 seus 60 anos de presença e atuação essenciais no desenvolvimento
do país; ao Centro Cultural Banco do Brasil, sede da Mostra há 19 anos, em seus
espaços no Rio e Brasília; e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a quem
nos juntamos no esforço de difusão e popularização da ciência.

As novas gerações já passam mais tempo conectadas através de smart phones,
tablets e notebooks, do que em frente à TV, como acontecia duas décadas atrás.
Novas linguagens e experiências de programas “tele-web-visivos” vão surgindo,
em busca de fidelidade de uma audiência volátil de “telespectadores-internautas”.
A disputa é acirrada e depende de fatores como talento, criatividade e originalidade dos realizadores e apresentadores, numa espécie de “seleção virtual”, onde
sobrevivem os que melhor se comunicam e interagem com seu público alvo.
Atentos a essas transformações, consolidamos a Mostra VerCiência online
(www.verciencia.net), uma seleção de bons programas de ciência disponíveis
na internet e apoiamos a produção de programas como o Cerebrando
(www.cerebrando.net), apresentado pela neurocientista Suzana Herculano-Houzel no tVCiencia.net, o primeiro webcanal brasileiro de ciência, cultura
e entretenimento, ainda em sua infância.
Seja pela TV, pela internet ou por outros meios audiovisuais, nosso compromisso
original se mantém firme: continuaremos a incentivar e promover projetos de
comunicação e disseminação de cultura científica que cumpram seu papel de informar, educar e inspirar vocações, principalmente nos mais jovens. Nosso veículo
básico tem sido a TV, aberta e por assinatura. Nessa trajetória temos contado
com a parceria de emissoras e produtoras estrangeiras como a BBC (Reino Unido),
WGBH (EUA), NHK (Japão), TVE (Espanha), Gedeon (França), TV Nacional do
Chile, SIC (Portugal); e emissoras brasileiras, como a TV Globo, Canal Futura,
GloboNews, TV Brasil, TV Cultura, SBT, TV Bandeirantes, Rede Amazônica,
MultiRio, Canal Saúde, dentre outras.

Vale registrar também nossa articulação permanente com a Associação Brasileira
de Centros e Museus de Ciências (ABCMC), cujas instituições organizam em todo
o país as mostras locais, especialmente no decurso da “Semana Nacional da Ciência e Tecnologia”, coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Desde 2004, VerCiência é evento oficial da “Semana”, que este ano tem como tema
central “Ciência, Saúde e Esporte”.

Informar, difundir, divulgar, circular, debater, disseminar a produção de ciência
e tecnologia.
Este será sempre nosso foco, agora ampliado por novos modos de Ver Ciência.

José Renato Monteiro e Sergio M.C. Brandão
Curadores do Projeto VerCiência

After 19 years the focus starts to change
Who could imagine in 1994 that the internet, which was still in its infancy, would
assume the powerful role that it now has in peoples’ day-to-day routine... That year,
when we held the first VerCiência Exhibition, TV reigned absolute as the principal
means of mass communication, entertainment and information for the masses;
today, it shares this role more and more with the internet and the online social networks. The so-called “convergence of the media”, especially TV and the internet,
is already a reality.
Despite having remained loyal for two decades to the main objective of “promoting and encouraging the dissemination of scientific culture by TV”, there is a tendency for our focus to move more and more from TV to the Internet, as the media
with the greatest audiovisual potential for popularizing scientific and technological knowledge.
With wideband connectivity becoming daily more efficient and accessible to
a public that is growing exponentially, the potential for scientific dissemination
using videos on the internet is overtaking traditional TV as the principal means
of the spread of knowledge.
The new generations already spend more time connected through smart phones,
tablets and notebooks, than in front of the TV, as they would have done decades
ago. New languages and experiences with “visible TeleWeb” are emerging, in search
of the loyalty of a volatile audience of “TV-viewer-web-surfers”. The dispute is fierce,
and depends on factors such as talent, creativity and originality of the producers and
presenters, in a species of “virtual selection”, where the survivors are those who best
communicate and interact with their target public.
Aware of these transformations, we consolidated the Mostra VerCiência online (www.
verciencia.net) with a selection of science programs available in Portuguese on the internet, and we support the production of programs such as “Cerebrando” (www.cerebrando.
net), presented by neuroscientist Suzana Herculano-Houzel on the website www.tVCiencia.net, 24 hours on the air. And many more are coming........
Whether on TV, the internet or any new media that might appear, our commitment
is always the same: to guarantee that scientific communication fulfills its role in
informing, educating and inspiring vocations, principally for the young. Our basic
vehicle has been TV, open or subscribed. In this we have been able to count on the

indispensable partnership of the broadcasting companies and national and foreign
production companies, who take part annually in VerCiência with top quality and
attractive programs. They are well known corporations such as the BBC (UK), WGBH
(USA), NHK (Japan), TVE (Spain), France 3, Chile’s TV Nacional, SIC (Portugal); and
Brazilian channels and production companies, such as TV Globo, Canal Futura, GloboNews, TV Brasil, TV Cultura, SBT, TV Bandeirantes, MultiRio, Canal Saúde.
This year, VerCiência pays “Special Tribute” to the series “Isto É Matemática” (This is
Mathematics) for the excellent programming, presenting math topics in an attractive and amusing format. The series is produced by the Sociedade Portuguesa de
Matemática, produced by Sigma 3 and broadcast by SIC Notícias. The mathematician
and presenter of the series, Rogério Martins, will come to Rio to receive the tribute,
and will give a lecture on the experience of SPM in the dissemination of mathematics
over TV and the internet.
We would like to show our sincere recognition of our partners who have accompanied
us on this journey – Petrobras, national sponsor of the Exhibition since 1996, itself one
of our principal centers of technological research – commemorating in 2013 sixty years
of presence and essential activity in the development of the country; to the Bank of
Brazil Cultural Center, providing the venue for the Exhibition for 19 years, both in Rio and
Brasilia; and to the Ministry of Science, Technology and Innovation, with whom we share
the effort of diffusion and popularization of science.
We should also mention our permanent connection with the Brazilian Association of
Science Centers and Museums (ABCMC), whose institutions organize local exhibits
all over Brazil, especially during the “National Week of Science and Technology”,
coordinated by the Ministry of Science, Technology and Innovation. VerCiência has
been the official event of the “Week” since 2004, which this year has for its central
theme “Science, Health and Sport”.
To inform, propagate, divulge, circulate, debate, and disseminate production of science and technology. This will always be our focus, now amplified by new ways to
See Science (Ver Ciência)
José Renato Monteiro e Sergio M.C. Brandão
Curators of Project VerCiência

Sessões da Mostra
Sessão 1
Ciência e Saúde
- Seleção Internacional
- Seleção Nacional

Sessão 2
Ciência e Esporte
- Seleção Internacional
- Seleção Nacional

Sessão 3
Sessão BBC
Sessão 4
Sessão WGBH
Sessão 5
Ciência sem Fronteiras
Sessão 6
Aventura da Ciência

Sessão 1 Ciência e Saúde
Programas selecionados sobre a temática da “Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia”

Sessão 2 Ciência e Esporte
Programas selecionados sobre a temática da “Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia”

Seleção Internacional

Seleção Internacional

A Verdade sobre os Exercícios

60min

BBC/Reino Unido

20

A Ciência Pode Produzir um Atleta Campeão?

60min

WGBH/Estados Unidos

27

Bang, e lá se vai a Teoria: Açúcar

30min

BBC/Reino Unido

20

Animais Olímpicos

60min

WGBH/Estados Unidos

27

Isto é Matemática: Boas Vibrações

7min

SPM/Portugal

32

Caderno de Ciências: Ciclos Vitais

10min

Cabala/Chile

36

Isto é Matemática: Reinventar a Roda

7min

SPM/Portugal

32

Descida Arriscada

60min

WGBH/Estados Unidos

26

NanoAventuras: Fadiga

13min

Cabala/Chile

36

Esqui Radical

52min

NHK/Japão

39

Neuromantes: Emoções

10min

Cabala/Chile

36

Isto é Matemática: Half Pipe, a Matemática
no Skate

7min

SPM/Portugal

32

Isto é Matemática: O Goleiro e a Geometria
da Defesa

7min

SPM/Portugal

33

O Desafio da Maratona

60min

WGBH/Estados Unidos

26

Projeto G: Futebol

15min

La Brujula/Argentina

40

Química das Coisas: Amor

3min

Science Office/Portugal

38

Química das Coisas: Cosméticos

3min

Science Office/Portugal

38

Química das Coisas: o Sono

3min

Science Office/Portugal

39

Química das Coisas: Sal

3min

Science Office/Portugal

39

Se não me Falha a Memória

60min

BBC/Reino Unido

21

Seleção Nacional

Química das Coisas: Artigos Desportivos

3min

Science Office/Portugal

39

Química das Coisas: Sal

3min

Science Office/Portugal

39

11min

WGBH/Estados Unidos

26

A Ciência que eu Faço: A Genética do Exercício

07min

MAST/MCTI

57

Cerebrando: Superação dos Desafios

24min

Vídeo Ciência Ciência do
Futebol

51

Cerebrando: Dança

24min

Vídeo Ciência

51

Trauma Cerebral: Concussões

Cicloativistas

15min

Sala de Notícias/Futura

49

Seleção Nacional

Como Viver em São Paulo sem Carro

22min

Cidades&Soluções

46

Doenças nos Tempos Modernos

52min

Tome Ciência

56

Escolher Dá Trabalho: Saúde

14min

MultiRio

53

Locomoção

19min

Globo Ciência

47

Ciência do Futebol

24min

Globo Universidade

50

Conceito e Ação: Esporte

26min

MultiRio

54

O Estresse Pode Causar Dor no Corpo?

19min

Globo Ciência

47

Quem Disse Que Estou Só Brincando?

15min

MultiRio

53

Escolher dá Trabalho: Esporte

14min

MultiRio

53

Química do Amor

52min

Tome Ciência

56

Esporte tem Ciência

52min

Tome Ciência

56

Segurança Alimentar

25min

Expedições

52

Felix Baumgartner - o Salto Livre Mais Alto da
História

23min

GloboNews C&T

44

Olimpíadas Universitárias

24min

Globo Universidade

50

Os Invisíveis/Nos Esportes

2min30

MultiRio

54

Qual a Importância da Respiração nas Artes
Marciais?

19min

Globo Ciência

47

Sobre Rodas

14min

Sala de Notícias/Futura

49

Vizinhos Queridos

14min

Sala de Notícias/Futura

49

Sobre Rodas

15min

Sala de Notícias/Futura

49

Trânsito Cerrado

19min

Globo Ecologia

48

Saúde e Qualidade de Vida

26min

MultiRio

53

12

13

Sessão 3 Sessão BBC
Uma seleção de programas e séries da emissora de maior prestígio
mundial em produção de Ciência na TV

Sessão 5 Sessão Isto é Matemática
Uma amostra da qualidade da série premiada com a “Homenagem
Especial VerCiência 2013”

A Elevação dos Continentes: África

60min

21

Isto é Matemática: O Perímetro da Terra

07min

33

A Terra em Expansão: Novos Lugares para Morar

60min

21

Isto é Matemática: Half Pipe e a Matemática do Skate

07min

32

Bang, e lá se vai a Teoria: Poluição do Ar

30min

20

Isto é Matemática: Reinventar a Roda

07min

32

Maravilhas da Vida: O que é Vida?

60min

22

Isto é Matemática: O Goleiro e a Geometria da Melhor Defesa

07min

33

Maravilhas da Vida: Universo em Expansão

60min

22

Isto é Matemática: A Matemática do Euromilhões

07min

32

Maravilhas da Vida: Formas Infinitas Mais Admiráveis!

60min

22

Isto é Matemática: Boas Vibrações

07min

33

Isto é Matemática: O Bilhar, o Dentista e o Teatro São Carlos

07min

33

Maravilhas da Vida: Questões de Tamanho

60min

23

Maravilhas da Vida: Nosso Lar

60min

23

Nascimento de um Iceberg

60min

23

Vida e Morte de um Iceberg

60min

24

Challenger, o Desastre do Ônibus Espacial

90min

24

Sessão 4 Sessão WGBH
Uma seleção de programas das séries NOVA e NOVA ScienceNow,
produzidas pela emissora pública americana

Sessão 6 Ciência sem Fronteiras
A presença e a participação de produções internacionais e nacionais
50 anos da Coppe UFRJ

24min

Cidades&Soluções

46

A Ciência que eu Faço | 07 episódios

5-9min

MAST/MCTI

57

A Maior Exposição do Mundo sobre as
Cidades

23min

Cidades&Soluções

46

À Procura do Primeiro Europeu

60min

Turkana-TVE/Espanha

40

Antonio Damásio e a Ciência do Cérebro

23min

GloboNews C&T

44

Bombardeio Meteórico

60min

27

Decodificando os Neandertais

60min

28

Brasileiros no MIT

22min

Globo Universidade

50

23min

GloboNews C&T

44

O Mistério da Ilha de Páscoa

60min

28

Cartografia da Internet

Computadores Primitivos

54min

28

07min

SPM/Portugal

33

O que os Animais Estão Pensando?

54min

29

Isto é Matemática: A Matemática do
Euromilhões

Reconstruindo a Biga do Faraó

60min

29

Isto é Matemática: O Bilhar, o Dentista e o
Teatro São Carlos

07min

SPM/Portugal

33

Segredos da Espada Viking

60min

29

Isto é Matemática: O Perímetro da Terra

07min

SPM/Portugal

33

Marte, o Maior Desafio

60min

30

Nas Asas do Sol

52min

Gedeon/França

41

Separando as Gêmeas Siamesas

54min

30

O Nada Existe?

30min

Redes/Espanha

40

Terra à Vista!

60min

30

14

Robótica

22min

Globo Universidade

50

Somos Otimistas por Natureza

30min

Redes/Espanha

40

Vizinhos Queridos

15min

Sala de Notícias/Futura

49

15

Sessão 7 Aventura da Ciência
Uma animada excursão ao mundo do conhecimento
A Verdade sobre os Exercícios

50min

BBC/Reino Unido

20

SPM/Portugal

33

25min

Expedições

52

Isto é Matemática: A Matemática do
Euromilhões

07min

Abrolhos
Animais Olímpicos

60min

WGBH/Estados Unidos

27

Isto é Matemática: Boas Vibrações

07min

SPM/Portugal

32

25min

Expedições

52

Bang, e lá se vai a Teoria: Açúcar

30min

BBC/Reino Unido

20

Kuarup

Bombardeio Meteórico

60min

WGBH/Estados Unidos

27

60min

BBC/Reino Unido

22

Cabo Frio - Pesquisa dos Nudibrânquios

23min

GloboNews C&T

45

Maravilhas da Vida: Formas Infinitas e
Admiráveis!

Cerebrando: Dança

25min

Vídeo Ciência

51

Nascentes, Preservação da Vida

19min

Globo Ecologia

48

Cerebrando: Mágica

25min

Vídeo Ciência

51

O Desafio da Maratona

60min

WGBH/Estados Unidos

26

Cerebrando: Medo

25min

Vídeo Ciência

51

Os 10 Mais

43min

Aventura Selvagem/SBT

55

Ciclo da Borracha no Brasil

23min

Rede Amazônica - GNews

48

ProjetoG: Futebol

15min

La Brujula/Argentina

40

Dráuzio Varella no Rio Negro

23min

GloboNews C&T

45

Química das Coisas: Amor

3min

Science Office/Portugal

38

Encontros Mais Perigosos

43min

Aventura Selvagem/SBT

55

Química das Coisas: Artigos Desportivos

3min

Science Office/Portugal

39

Especial 150 edições

43min

Aventura Selvagem/SBT

55

Química das Coisas: Cosméticos

3min

Science Office/Portugal

38

Esqui Radical

60min

NHK/Japão

40

Satélites, Olhos no Espaço

25min

Expedições

52

Isto é Matemática: O Perímetro da Terra

07min

SPM/Portugal

33

Super-missões

43min

Aventura Selvagem/SBT

55

Isto é Matemática: Half Pipe e a Matemática do
Skate

07min

SPM/Portugal

32

Ursi y MagnoGeek, Exploradores de Outro
Mundo. 05 episódios

2,5min

Imago/Chile

37

Isto é Matemática: Reinventar a Roda

07min

SPM/Portugal

32

Vendo Estrelas ao Vivo

50min

BBC/Reino Unido

24

Isto é Matemática: O Goleiro e a Geometria da
Melhor Defesa

07min

SPM/Portugal

33

Vizinhos Queridos

14min

Sala de Notícias/Futura

49

16

17

Seleção BBC
Programas e séries da emissora
de maior prestígio mundial em
divulgação de Ciência pela TV
A Verdade sobre os Exercícios
		
Bang, e lá se vai a Teoria: Açúcar		
Bang, e lá se vai a Teoria: Poluição do Ar		
Se não me Falha a Memória		
A Elevação dos Continentes: África			
A Terra em Expansão: Novos Lugares para Morar
Maravilhas da Vida: O que é Vida?			
Maravilhas da Vida: Universo em Expansão		
Maravilhas da Vida: Formas Infinitas Mais Admiráveis!
Maravilhas da Vida: Questões de Tamanho		
Maravilhas da Vida: Nosso Lar				
Nascimento de um Iceberg			
Vida e Morte de um Iceberg 		
Challenger, o Desastre do Ônibus Espacial		
Vendo Estrelas ao Vivo

Seleção BBC
Programas e séries da emissora de maior prestígio mundial
em divulgação de Ciência pela TV
A Verdade Sobre os Exercícios
The Truth about Exercises
Toby MacDonald/Aidan Laverty
2012 | 60min

Se não me Falha a Memória
Maureen Lipmann: If Memory Serves Me Right
Laura Davey/Naomi Austin
2013 | 60min

Bang, e lá se Vai a Teoria: Açúcar
Bang Goes the Theory: Sugar
Toby MacDonald/Aidan Laverty
2012 | 60min

A Elevação dos Continentes: África
Rise of the Continents: África
Jonathan Renouf/Iain Stewart
2013 | 60min

O açúcar está em julgamento neste programa: ele hoje é
considerado o culpado pelos mais diversos problemas de
saúde, desde estragos nos dentes até aumento de peso.
Os três apresentadores investigam se o açúcar realmente
merece esta avaliação tão negativa. Jem se propõe
a produzir um açúcar puro, alvo e granulado, de sua
autoria; e Maggie descobre como o açúcar está sendo
usado para preservar as vacinas, enquanto Liz pesquisa
se ele tem capacidade para ativar nossos cérebros.

O apresentador e geólogo Iain Stewart mostra como o
continente africano foi formado a partir dos destroços
de um supercontinente perdido. Começa sua jornada
em Victoria Falls, as fantásticas cataratas de mais de
100m de altura. A etapa final da viagem é no Parque
Nacional do Serengeti, na Tanzânia, onde descobre como
a migração anual de gnus, para nascimento de suas crias,
poderá transformar toda a superfície desta área.

Bang, e lá se Vai a Teoria: Poluição do Ar
Bang Goes the Theory: Air Pollution
Tina Fletcher Hill/Paul King
2013 | 30min

A Terra em Expansão: Novos Lugares para Morar
Supersized Earth: A Place to Live
Helen Thomas/Simon Finch
2012 | 60min

Como muitos de nós, o apresentador Michael Mosley
quer ficar em boa forma e saudável, mas não quer
enfrentar horas na esteira ou nas idas e vindas à
academia. Mas a ciência pode ajudar a resolver este
problema: pesquisas recentes sugerem que muitos de
nós poderiam se beneficiar com apenas três minutos
de exercícios em alta intensidade por semana. Usandose como cobaia, Michael analisa estas surpreendentes
pesquisas sobre os exercícios físicos, que revelam como
podemos viver mais e melhor.

A poluição do ar é a segunda causa de mortes no Reino
Unido, depois do tabagismo. O apresentador Jem Stansfield
revela que um ar mais limpo não significa necessariamente
um ar mais saudável. Maggie Philbin acompanha usuários
de transportes urbanos para medir o quanto de poluição
todos nós respiramos e Liz Bonnin previne que o coração
pode ser o mais afetado pela poluição.
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O documentário narra as vivências e experiências
da atriz e escritora Maureen Lipman, que procura
entender através de suas próprias lembranças como
funciona a memória. Com a ajuda de familiares, amigos
e especialistas, Maureen traça o desenvolvimento da
memória, do nascimento à morte.

O repórter Dallas Campbell vai conhecer os projetos mais
ambiciosos do mundo da engenharia: em Dubai, sobe até
o topo de um prédio de 1km de altura; na China, visita
edifícios de 30 andares construídos em menos de três
semanas; na Cidade do México, o trabalho de dois
mergulhadores para desobstruir os esgotos; e no Rio
de Janeiro, o teleférico que transporta os moradores do
Complexo do Alemão.
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Maravilhas da Vida: O que é Vida?
Wonders of Life: What is Life?
Andrew Cohen/Brian Cox
2013 | 60min

Maravilhas da Vida: Questões de Tamanho
Wonders of Life: Size Matters
Andrew Cohen/BrianCox
2013 | 60min

Maravilhas da Vida: Universo em Expansão
Wonders of Life: Expanding Universe
Andrew Cohen/BrianCox
2013 | 60min

Maravilhas da Vida: Nosso Lar
Wonders of Life: Home
Andrew Cohen/BrianCox
2013 | 60min

Maravilhas da Vida: Formas Infinitas e Admiráveis!
Wonders of Life: Endless Forms Most Beautiful
Andrew Cohen/BrianCox
2013 | 60min

Nascimento de um Iceberg
Operation Iceberg: Born of an Iceberg
Matt Barrett/Andrew Thompson
2013 | 60min

Brian Cox visita o “Anel de Fogo”, no sudeste da Ásia, região
mais vulcânica do mundo. Ao examinar a tênue linha que
separa a vida da morte, faz a pergunta: afinal, o que é a
vida? E revela: 97% do nosso DNA são compartilhados com
os orangotangos. Essa herança nos leva à comprovação
crucial: o DNA é um registro da evolução da vida na Terra,
que nos liga hoje a todos os seres vivos.

Em meio à rica natureza dos Estados Unidos, o professor
Brian Cox encontra surpreendentes criaturas, que
revelam como os nossos sentidos evoluíram, ao longo de
3,8 bilhões de anos: o paramecium - um organismo
unicelular microscópico, o peixe-gato, o camarão
mantis... Mas é nos olhos do polvo que Brian descobre
uma ligação entre a capacidade de processar informações
sensoriais e o surgimento da inteligência.

O universo é quase totalmente desprovido de vida.
Terra, o planeta que chamamos de lar, parece desafiar
as leis da física, e nosso palpite é que contenha perto
de 8,7 milhões de espécies vivas. Neste programa,
o professor Brian Cox pergunta como, a partir de um
cosmo sem vida governado pelas leis da física e da
química, é possível que nosso planeta possa produzir
essa maravilhosa e complexa biodiversidade.
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Brian Cox viaja ao redor da Austrália para explorar
a física do tamanho da vida. Começando com os maiores
seres vivos do nosso planeta, uma floresta de eucaliptos
gigantes, ele visita outro ser gigante da natureza:
o grande tubarão branco. Observa o maior marsupial vivo,
o canguru vermelho. E espanta-se com os “caranguejos
gigantes ladrões”, os maiores e mais longevos
invertebrados da Terra.

Há apenas um lugar no universo em que se supõe que
existe a vida - a Terra. Brian Cox indaga o que fez de nosso
mundo uma casa e o que é necessário para transformar
um minúsculo grão de rocha num ambiente propício à
vida. Inicia a busca por uma resposta numa das mais ricas
biodiversidades da Terra, o México – e viaja a bordo do
“Copper Canyon Railway”, para medir o impacto do Sol
sobre nosso planeta.

O programa investiga os fatores que explicam por
que a geleira da Groenlândia produz tantos icebergs.
O naturalista Chris Packham trabalha com cientistas
em um navio de pesquisa, na perigosa área em frente
à geleira, enquanto a especialista em oceanos Helen
Czerski explora o interior da própria geleira. Durante a
expedição, a equipe testemunha a criação de um iceberg
– um bloco de milhões de toneladas de gelo!
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Vida e Morte de um Iceberg
Operation Iceberg: Life and Death of a ‘Berg
Matt Barrett/Andrew Thompson
2013 | 60min

Na segunda parte da série, exploradores e cientistas
investigam um iceberg já flutuando no mar. Seu objetivo
é descobrir as forças que mantêm e gradualmente
destroem um iceberg, acompanhando seu percurso
ao longo de 50km da costa canadense. Durante a
expedição, a equipe enfrenta um grande número de ursos
polares, e passa por momentos dramáticos, mas acaba
conseguindo revelar muitos mistérios.

Challenger, o Desastre do Ônibus Espacial
The Challenger
Mark Hedgecoe/Cassian Harrison
2013 | 60min

A explosão do Challenger, na manhã de 28 de janeiro
de 1986, foi um dos eventos mais chocantes da história
espacial americana. Este docudrama conta como o
talentoso cientista Richard Feynman, Prêmio Nobel por
suas descobertas na física quântica, usou sua autoridade
e implacável lógica científica para descobrir os segredos
do desastre - e com isso ajudar a tornar o Programa
Espacial dos Estados Unidos mais seguro.

Vendo Estrelas ao Vivo 2012
Stargazing Live 2012
Stephen Neal/Alan Holland 			
2012 | 50min

Seleção WGBH
Programas das séries NOVA e
NOVA ScienceNow, produzidas
pela emissora pública americana
O Desafio da Maratona		
Trauma Cerebral: Concussões
A Ciência Pode Produzir um Atleta Campeão?
Descida Arriscada 			
Animais Olímpicos			
Bombardeio Meteórico			
Decodificando os Neandertais
Computadores Primitivos
O que os Animais Estão Pensando?		
Reconstruindo a Biga do Faraó		
Segredos da Espada Viking			
Marte, o Maior Desafio			
Separando as Gêmeas Siamesas		
Terra à Vista!		

O programa, co-produzido com a Open University,
convida o telespectador para uma rodada de três
noites, incentivando a todos – desde o iniciante ao
mais entusiasta astrônomo amador – a explorar o céu
noturno. Os apresentadores, Professor Brian Cox e Dara
O’Briain, transmitindo ao vivo direto da sala de controle
do Observatório Jodrell Bank, interagem com o público
e alguns dos mais renomados astrônomos do país para
explorar as maravilhas dos céus sobre a Grã-Bretanha.
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Seleção WGBH
Programas das séries NOVA e NOVA ScienceNow, produzidas
pela emissora pública americana
O Desafio da Maratona
Marathon Challenge
Paula Apsell/Melanie Wallace/Alan Ritsko
2007 | 60min

A Ciência Pode Produzir um Atleta Campeão?
Can Science Build a Champion Athlete?
Melanie Wallace/Paula S. Apsell
1993 | 60min

Trauma Cerebral: Concussões
Brain Trauma: Concussions
Paula Apsell/Melanie Wallace/Alan Ritsko
2008 | 25min

Animais Olímpicos
Animal Olympians
Paula Apsell/Melanie Wallace/Alan Ritsko
1992 | 60min

Descida Arriscada Deadly Descent		
Paula Apsell/Melanie Wallace/Alan Ritsko
2006 | 60min

Bombardeio Meteórico Meteor Strike
Alan Ritsko/Paula Apsell
2013 | 60min

Qualquer pessoa pode correr uma maratona? Como
alguém quer correr 42km, se tem dificuldade de
completar a volta do quarteirão? Com um bom
treinamento, disciplina e muito apoio. O programa
acompanha treze pessoas sedentárias, preparadas
exaustivamente para a Maratona de Boston, e mostra
uma incrível viagem pelo interior do corpo humano e as
mudanças fisiológicas que o exercício pode trazer.

Bater a cabeça pode parecer engraçado nos desenhos
animados, replays de esportes e vídeos do YouTube,
mas às vezes leva a concussões graves. Mesmo que não
deixe nenhum vestígio em um exame de ressonância
magnética convencional, pode causar perda permanente
de memória, problemas de atenção e depressão.
Nos Estados Unidos, milhões de pessoas passam por isso,
incluindo atletas amadores e profissionais.

O programa faz uma escalada ao Monte McKinley, no
Alasca, para tentar descobrir o mistério das mortes
causadas pela altitude em uma das montanhas mais
perigosas do planeta. E relata ousados resgates e
atendimentos médicos de urgência, acompanhando uma
equipe de pesquisadores e especialistas que utilizam
a mais recente tecnologia da NASA para investigar as
doenças letais que atacam escaladores de todo o mundo.
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Atletas de todas as modalidades estão treinando de forma
mais inteligente e alcançando melhores desempenhos,
graças à tecnologia esportiva de ponta. O programa
acompanha a tendência na quebra de recordes já nesta
época, compara desempenhos de campeões do passado e
de hoje e constata que, com todas estas formas possíveis
de melhorar o desempenho atlético, os recordes parecem
destinados a continuar caindo ainda mais.

Que maravilha são os desempenhos de nossos maiores
atletas olímpicos! Mas nem mesmo os melhores
poderiam competir com os nadadores, velocistas e
saltadores do mundo animal. Este programa do acervo
da série NOVA analisa a forma como a performance dos
atletas humanos pode ser comparada à dos animais.

Em fevereiro de 2013, um clarão de luz riscou o céu da
Sibéria, seguido por uma explosão que danificou edifícios
e feriu mais de 1.000 pessoas, quando um asteróide de
7.000 toneladas entrou na atmosfera da Terra. Segundo
a NASA, o meteoro siberiano explodiu com a força de
30 bombas de Hiroshima. O programa ouviu cientistas
russos, cujas descobertas nos deixam a pergunta:
estamos na mira desse bombardeio meteórico?
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Decodificando os Neandertais
Decoding Neanderthals
MelanieWallace/Alan Ritsko/Paula Apsell
2013 | 60min

O que os Animais estão Pensando?
What are Animals Thinking?
Melanie Wallace/Paula Apsell
2013 | 60min

O Mistério da Ilha de Páscoa
Mistery of Easter Island
MelanieWallace/Alan Ritsko/Paula Apsell
2012 | 60min

Reconstruindo a Biga do Faraó
Building Pharaoh`s Chariot
MelanieWallace/Alan Ritsko/Paula Apsell
2013 | 60min

Há um conjunto de rochas perdido no meio do Pacífico
chamado “Ilha de Páscoa”. Desde sua descoberta pelos
europeus, em 1722, o lugar encanta o mundo. Como e
por que os habitantes da ilha esculpiram e deslocaram
900 estátuas gigantes, e a transformaram depois em um
deserto? Usando uma réplica da estátua de 15 toneladas,
NOVA busca desvendar este antigo mistério.

Imagens em relevo nos templos egípcios mostram faraós
e guerreiros em batalha, em bigas puxadas a cavalo.
Historiadores defendem que a biga foi uma revolução
tecnológica, que garantiu prosperidade e expansão
territorial. Uma equipe de arquitetos, engenheiros,
marceneiros e treinadores de cavalos constrói uma
réplica desta biga e prova a sua importância na história
militar da Antiguidade.

Computadores Primitivos
Ancient Computer
MelanieWallace/Alan Ritsko/Paula Apsell
2012 | 54min

Segredos da Espada Viking
Secrets of Viking Sword
Paula Apsell/Melanie Wallace/Alan Ritsko
2012 | 60min

Há 60.000 anos, os primeiros seres humanos modernos
deixaram a África rumo à Europa. Ao chegarem,
encontraram os Neandertais. Em 2010, o geneticista
Svante Paabo provou que houve procriação entre
“europeus” e “africanos”, e que estes deixaram uma
pequena assinatura genética em todos os humanos
modernos, exceto os habitantes da África. O programa
também investiga e apresenta provas do uso da
linguagem entre os Neandertais.

Em 1900, uma embarcação foi tirada de curso por
uma tempestade e se abrigou na ilha mediterrânea de
Antikythera. No dia seguinte, nos destroços de um navio
naufragado, mergulhadores encontraram uma caixa de
bronze que continha um intrincado mecanismo. Modernas
tecnologias de imagem revelaram que tratava-se do
primeiro computador da história, invenção dos gregos.
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Será que seu cão está mesmo envergonhado quando lhe
dá aquele famoso “olhar culpado?” O que está por trás da
“inteligência coletiva” de uma colmeia? Como os pombos
conseguem encontrar o caminho de casa? O apresentador
David Pogue interage com uma variada amostra destas
criaturas inteligentes, ampliando nossa compreensão
sobre como os animais realmente pensam.

Os vikings foram um dos povos guerreiros mais cruéis da
história, mas apenas alguns deles portavam a arma mais
importante da época: a temida espada Ulfberht. Criada a
partir de uma técnica que permaneceu em segredo durante
séculos, era tanto um primor tecnológico quanto uma obra
de arte. Através de um belo trabalho investigativo, NOVA
revelará, finalmente, os segredos da espada viking.
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Marte, o Maior Desafio
Ultimate Mars Challenge
Melanie Wallace/Alan Ritsko
2012 | 60min

Os 50 anos de investigação sobre Marte fornecem
pistas de que o planeta já tenha abrigado seres vivos. A
revolucionária sonda Curiosity, que, desde seu pouso,
já entrou no coração da cratera Gale, nos coloca mais
uma vez em contato físico com o planeta. Será que esta
missão ousada da NASA trará respostas às nossas maiores
dúvidas e inaugurará uma nova era da exploração espacial?
Conheça os bastidores deste projeto.

Separando as Gêmeas Siamesas
Separating Twins
Alan Ritsko/Paula S. Apsell
2012 | 60min

O programa registra a incrível história de Trishna e
Krishna, gêmeas que nasceram unidas pela cabeça.
Abandonadas logo após o nascimento em um orfanato
de Bangladesh, elas tinham poucas chances de
sobrevivência, até que foram levadas para a Austrália.
Depois de dois anos lutando pela vida, foram submetidas
a uma série de operações delicadas, até chegarem ao
grande desafio: a cirurgia de separação.

Terra à Vista! Earth From Space
MelanieWallace/Alan Ritsko/Paula Apsell
2013 | 60min

O programa, produzido a partir de uma ampla consulta
aos cientistas da NASA, mostra o nosso planeta a partir
do espaço. Veremos como a poeira do Saara fertiliza a
Amazônia, como uma “cachoeira submarina” da Antártica
alimenta correntes marítimas no mundo todo e como
o Sol gerou um potente furacão ao aquecer o sul do
Atlântico. Conheça a beleza e a complexidade deste
planeta dinâmico.
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Seleção “Isto é Matemática”
A série “Isto é Matemática” é realizada pela Sociedade
Portuguesa de Matemática, produzida pela Sigma3 e
veiculada pela SIC Notícias, e ainda acessável pelo You
Tube, com apresentação de Rogério Martins, matemático
e professor universitário. Com mais de 50 episódios
produzidos, a série pretende de uma forma simples
e realista apresentar a forma como a Matemática nos
rodeia em grande parte da nossa vida. Foi merecedora
da “Homenagem Especial VerCiência 2013”, pela
excelência de sua programação, apresentando tópicos
de matemática de forma atraente e divertida.
Rogério Martins / Pedro Miguel Paiva / Tiger Da Silva
2012/2013 | 7min
Reinventar a Roda
Boas Vibrações
Half Pipe, a Matemática no Skate
O Goleiro e a Geometria da Melhor Defesa
A Matemática do Euromilhões
O Bilhar, o Dentista e o Teatro São Carlos
O Perímetro da Terra

Seleção “Isto é Matemática”
Rogério Martins / Pedro Miguel Paiva / Tiger Da Silva
2012/2013 | 7min
O Goleiro e a Geometria da Melhor Defesa

Reinventar a Roda
No episódio de estreia da série o matemático Rogério
Martins apresenta-nos “Reinventar a roda”. Explica por
que as tampas de esgoto são circulares e mostra que uma
roda pode bem não o ser. E Isto é Matemática.

Rogério Martins fala sobre a semi-reta que separa uma
grande defesa... de um frango. Para tal, o professor calça
as luvas do goleiro (“guarda-redes”, no original) e explica o
que é uma bissetriz. E Isto (tudo) é Matemática!

A Matemática do Euromilhões
O episódio trata de um tema que faz parte do imaginário
de praticamente todos os portugueses: quais são as reais
possibilidades de se ganhar o Euro Milhões, a Mega Sena
deles? Isto é Matemática, com todas as probabilidades.

Boas Vibrações
O matemático e apresentador Rogério Martins fala neste
episódio sobre vibrações e equação das ondas sonoras.
Para isso, vai apreciar um audição de jazz com duas
amigas “hipster”, mas também tocará guitarra e uma
corda gigante.

O Bilhar, o Dentista e o Teatro São Carlos
“Isto é Matemática”, a ciência vai à ópera e não desafina.
O que uma elipse tem de comum numa mesa de bilhar
especial, no Teatro de São Carlos e numa cadeira de
dentista?

Half Pipe, a Matemática no Skate
Desta vez, o matemático Rogério Martins fala sobre o
skate. Projeta um half pipe, explica o que é a curva ciclóide
e oferece uma performance do mais famoso “skater” das
redes sociais. E Isto é Matemática - radical!
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O Perímetro da Terra
“O raio da Terra!” À primeira vista parece um insulto ao
nosso planeta, mas não é: neste episódio o matemático
Rogério Martins irá medir o perímetro da Terra, usando
dois paus, um fio de prumo e uma bicicleta BTT. E Isto é
Matemática, com os pés no chão.
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Seleção Internacional
A presença e a participação
de produções internacionais
especialmente convidadas
NanoAventuras: Fadiga Cabala | Chile
Neuromantes: Emoções Cabala | Chile
Caderno de Ciências: Ciclos Vitais Cabala | Chile
Ursi y MagnoGeek, Exploradores de Outro Mundo Eureka-Imago | Chile
Química das Coisas: Amor Science Office | Portugal
Química das Coisas: Cosméticos Science Office | Portugal
Química das Coisas: O Sono Science Office | Portugal
Química das Coisas: Sal Science Office | Portugal
Química das Coisas: Artigos Desportivos Science Office | Portugal
Esqui Radical NHK | Japão
Projeto G: Futebol La Brujula | Argentina
À Procura do Primeiro Europeu Turkana | TVE Espanha
O Nada Existe? Redes | Espanha
Somos Otimistas por Natureza Redes | Espanha
Nas Asas do Sol Gedeon | França
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Seleção Internacional
A presença e a participação de produções internacionais
especialmente convidadas
Nanoaventuras: Fadiga Nanoaventuras: Fatiga
Cabala Producciones | Chile
Gonzalo Argandoña / Diego Rojas
2013 | 13min

A série “Nano Aventuras” vai nos levar ao interior do
corpo humano para descobrir as maravilhas do mundo
molecular com os incríveis “nanobots”: o intrépido e irresponsável Seba, a inteligente e teimosa Rocio, e o tresloucado e genial professor Mirko. Neste episódio, nossos
heróis descobrem o que é e como atua a glicose no nosso
organismo e qual o seu papel como gerador de energia
para nosso desempenho.

Neuromantes: Emoções
Neuromantes: Emociones
Cabala Producciones | Chile
Gonzalo Argandoña / Diego Rojas
2013 | 10min

A série trata de assuntos de interesse geral - como a
beleza, a ilusão e as emoções, entre outros - a partir da
perspectiva da neurociência e da inovação. Estas óticas
se complementam com as considerações de especialistas em diversas áreas da cultura e das artes, buscando
responder à pergunta básica: “quem somos e o que nos
torna seres humanos?”

Caderno de Ciências: Ciclos Vitais
Cuaderno de Ciencias: Ciclos Vitales
Cabala Producciones | Chile
Gonzalo Argandoña / Diego Rojas
2012 | 10min

O programa acompanha as aventuras de Nico e Lucy,
ansiosos para descobrir as maravilhas da natureza e da
ciência. Vamos ver Nico altamente motivado para participar de uma competição de atletismo, e Lucy pensativa
sobre os estágios do ciclo de vida. O interesse de Nico
para treinar e ganhar a corrida é tanto que ele esquece o
cuidado que deveria ter com o corpo e com seus limites
físicos. Acaba sofrendo uma lesão, mas aprende muito
sobre atividade corporal.
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Ursi e MagnoGeek, Exploradores de Outro Mundo
Ursi y MagnoGeek, Exploradores De Otro Mundo
Eureka/Fundación Ciencia para la Vida/Imago
Comunicaciones | Chile
Isabel Rosenblatt / Pablo Rosenblatt
2013 | 10 episódios de 2min30seg
A série acompanha as aventuras do alienígena Ursi e o
Grande Geek, seu robô malicioso, que caíram inesperadamente na Terra depois de uma explosão em seu planeta
natal. Um projeto inédito de inovação educacional e
de formação em ciência. Composto por 10 episódios de
animação, com dois minutos e meio cada, é destinado a
estudantes das classes iniciais do Ensino Fundamental,
mas será, sem dúvida, um ótimo programa para toda a
família.

Episódios selecionados:
Chegada Alérgica à Terra/Primeira Vacina/Humanos Misteriosos/Expedição Frustrada/Uma Mão
Fora de Controle
Chegada Alérgica à Terra La Alergica Llegada a
la Tierra

Os ETs Ursi e MagnoGeek chegam à Terra em plena primavera, quando o pólen invade o ar e faz todo mundo
espirrar. Ursi desenvolve uma reação alérgica igual à dos
humanos e MagnoGeek utiliza seus poderes tecnológicos
para descobrir qual é o problema do seu amigo. Enquanto
MagnoGeek prepara um anti-histamínico, vamos aprendendo mais sobre o funcionamento do corpo humano.

Humanos Misteriosos Misteriosos Humanos

Neste episódio, o alienígena e seu robô vivem uma aventura emocionante, quando procuram descobrir através
da experimentação e observação os efeitos de alergias,
infecções e vacinas entre os seres humanos. Os protagonistas vão responder a perguntas essenciais sobre o funcionamento do sistemas imunológico e nervoso.
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Química das Coisas

A série se propõe a revelar a Química escondida no nosso
dia a dia e mostrar como os desenvolvimentos recentes
desta ciência contribuem para o bem-estar da sociedade.
A Química está na base da vida e integra praticamente
todos os setores da vida moderna, por vezes de forma
surpreendente e inesperada.

Science Office | Portugal
Paulo Ribeiro Claro/João Nuno Martins/Mariana
Barrosa
2013 | episódios de 03min
Episódios selecionados: Amor/Cosméticos/
O Sono/Sal/Artigos Desportivos
Amor

Num programa sobre química, pode parecer estranho falar de amor, quase sempre celebrado como um fenômeno
espiritual, por vezes apenas físico, mas raramente visto
como resultado da ação de algumas substâncias químicas sobre o cérebro. Sem diminuir a força e beleza do sentimento, a verdade é que Amor é um complexo fenômeno
neurobiológico, baseado em atividades cerebrais que
incluem o desejo, a confiança, o prazer e a recompensa.

O Sono

Todos sabemos a importância de uma boa noite de sono.
O que nem todos sabem é que a alternância entre dormir
e estar acordado resulta da ação combinada de diversas
substâncias químicas no nosso cérebro. E entre as mais
importantes estão a adenosina e a melatonina, que exercem um papel muito ativo na regulação do sono. O episódio explica que papel é este.

Sal

Quando pensamos na “química para o bem-estar da humanidade”, raramente lembramos do cloreto de sódio o popular “sal de cozinha”, um dos compostos químicos
há mais tempo utilizado pelo homem e um componente
alimentar essencial ao nosso organismo. Mas o sal em
excesso pode trazer complicações para a saúde. Não
ultrapasse a ingestão dos 6g diários recomendada pela
Organização Mundial de Saúde!

Artigos Desportivos

As atividades esportivas estão entre aquelas que mais
têm se beneficiado com o desenvolvimento de novos
materiais em laboratórios de química. Na base do aparecimento de todos estes novos materiais está a química
dos polímeros sintéticos. Polímeros, polímeros e mais
polímeros, para chegar “mais rápido, mais alto e mais
forte”, como quer o lema olímpico!

Cosméticos

Os cosméticos são um excelente exemplo de como as
descobertas da química fazem parte do nosso dia a dia.
De fato, só a leitura da composição de qualquer cosmético comum pode se tornar uma aula de química: água,
emulsionantes, conservantes, espessantes, estabilizadores de pH, corantes e várias fragrâncias, combinados em
diferentes proporções, para diferentes objetivos.

Esqui Radical Downhill Skiing			
NHK | Japão					
Yoriko Loizumi/Yuji Okazaki
2011 | 52min

O esqui alpino (downhill skiing) é um esporte extremamente perigoso: os atletas descem as encostas geladas em velocidades de até 160 quilômetros por hora. O programa analisa o desempenho do campeão olímpico Aksel Lund Svindal,
para saber como seu cérebro e sua musculatura lidam com
o medo e a necessidade de reflexos muito rápidos.
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Projeto G: Futebol
Proyecto G: Fútbol		
La Brújula Producciones | Argentina
Luis Hassan/Woody González
2008 | 15min

A ciência também está presente nos estádios de futebol,
para explicar fenômenos importantes como a saída do
goleiro nos corners, a antecipação dos zagueiros na jogada e a biomecânica de um drible como a “chilena”.

À Procura do Primeiro Europeu
En Busca del Primer Europeo
Turkana - TVE | Espanha
Luis Quevedo/Ivan Yamir/Alfonso Par
2013 | 57min

Quem foi o primeiro europeu? A curiosidade do jovem jornalista científico espanhol, Luis Quevedo, foi o pontapé
inicial de uma viagem à Espanha, África, Cáucaso e de
novo à Península Ibérica, seguindo as pegadas que os
seres humanos foram deixando durante centenas de
milhares de anos. O guia desta excursão científica foi
o arqueólogo, antropólogo e paleontólogo espanhol,
Eudald Carbonell.

Somos Otimistas por Natureza
Somos Optimistas por Naturaleza
Redes/TVE - GPP | Espanha 				
Eduard Punset / Angel Villoria
2012 | 29min
Está provado que a maioria das pessoas é otimista por
natureza. Mas é de fato conveniente crer num futuro cor-de-rosa? A realidade não se encarregaria de nos decepcionar? Apesar de acidentado em Londres, o apresentador
Eduard Punset se enche de otimismo na conversa com
Tali Sharot, neurocientista especialista em otimismo da
University College London. E no seu bloco, Elsa Punset
nos ensina a treinar nosso cérebro para sermos mais
otimistas.

As Asas do Sol The Wings of the Sun
Gedeon | França
Stéphane Milliére
2010 | 52min

Nosso mundo tornou-se dependente dos combustíveis
fósseis, mas o homem tem a capacidade de transformar
a realidade. Há alguns anos, um grupo de pesquisadores
vem realizando na Suíça um sonho fantástico: um projeto do avião solar, cujo único combustível é a energia do
sol, provando que o progresso pode ser sustentado por
energia limpas.

O Nada Existe? El Nada Existe?
Redes/TVE - GPP | Espanha
Eduard Punset/Angel Villoria
2012 | 29min

O espaço que existe entre as estrelas e entre as galáxias
parece vazio, e o mesmo pode-se dizer sobre o espaço
entre o núcleo dos átomos e os elétrons. Mas o que é realmente o vácuo? O apresentador Eduard Punset conversa
com Frank Close, professor de física da Universidade de
Oxford. E a co-apresentadora Elsa Punset explica como
tentar entender o universo ao redor com nossos limitados sentidos.
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GLOBO ECOLOGIA

MULTI RIO

Trânsito Cerrado			

Escolher Dá Trabalho: Saúde 		

Nascentes, Preservação da Vida

Escolher dá Trabalho: Esporte
Quem Disse Que Estou Só Brincando?

SALA DE NOTÍCIAS

Vozes da Cidade: Saúde e Qualidade de Vida

Cicloativistas

Conceito e Ação: Esporte 			

Sobre Rodas				
Os Invisíveis: Nos Esportes 			
GLOBO NEWS CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Vizinhos Queridos		

		

Félix Baumgartner - o Salto Livre Mais Alto da História
AVENTURA SELVAGEM

Antonio Damásio e a Ciência do Cérebro

GLOBO UNIVERSIDADE

Cartografia da Internet 			

Ciência do Futebol			 Encontros Mais Perigosos		
Especial 150 edições			
Olimpíadas Universitárias

Cabo Frio - Pesquisa dos Nudibrânquios

		

Dráuzio Varella no Rio Negro			

Brasileiros no MIT		

Os 10 Mais				

Robótica

Super-missões				

		

CIDADES & SOLUÇÕES
TOME CIÊNCIA

Como Viver em São Paulo sem Carro		

CEREBRANDO

50 anos da Coppe UFRJ

Dança 		

		

Doenças nos Tempos Modernos		

A Maior Exposição do Mundo sobre as Cidades

Superação dos Desafios		

Química do Amor				

Mágica 			

Esporte tem Ciência		

REDE AMAZONICA/GLOBO NEWS ESPECIAL

Medo 			
MAST/MCTI

Ciclo da Borracha no Brasil 				
EXPEDIÇÕES

A Ciência que eu Faço

GLOBO CIÊNCIA

Segurança Alimentar 			

Locomoção					

Abrolhos 				

O Estresse Pode Causar Dor no Corpo?

Kuarup					

Qual a Importância da Respiração nas Artes Marciais?

Satélites, Olhos no Espaço
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GloboNews Ciência e Tecnologia
Félix Baumgartner, o Salto Livre Mais Alto da
História
Alexandre Roldão/Simone Delgado
2012 | 23min

Alguns homens nasceram para testar limites. Entre eles,
o austríaco Felix Baumgartner. Em 2012, ele saltou de um
pequena cápsula a quase 40km de altitude. Seu objetivo:
quebrar, numa única descida em queda livre, quatro recordes mundiais, um dos quais durava mais de cinquenta
anos. Um salto para a História!

Antonio Damásio e a Ciência do Cérebro
Alexandre Roldão
2013 | 23min

Como nosso cérebro interpreta a realidade? Por que as
emoções têm um papel fundamental no raciocínio lógico? O que são amor e alma? O GloboNews Ciência e Tecnologia conversa com o neurocientista português Antônio
Damásio para tentar desvendar os segredos do órgão que
nos governa: o cérebro humano.

Cabo Frio, a Pesquisa dos Nudibrânquios
Alexandre Roldão/Márcia Saad
2013 | 23min

Quando se fala em biodiversidade, a primeira imagem em
que pensamos é a da floresta amazônica. Mas é ao longo
dos quase oito mil quilômetros do litoral brasileiro que
começa uma nova fronteira, a Amazônia Azul. Num incrível mergulho em Cabo Frio (RJ), pesquisadores encontraram dezenas de novas espécies de animais, inclusive
uma que pode conter substâncias capazes de combater
doenças como o câncer.

Dráuzio Varella no Rio Negro
Alexandre Roldão/Márcia Saad
2013 | 23min

A cura para muitas doenças pode estar escondida no
maior laboratório do planeta: a selva amazônica.
O programa embarca com o Dr. Dráuzio Varella numa
viagem Rio Negro acima, para descobrir os segredos que
a floresta guarda. Seja numa pequena folha às margens
da água ou no galho mais alto das árvores, milhares de
substâncias ainda desconhecidas esperam para serem
pesquisadas.

Cartografia da Internet
Roberto Wertman/Márcia Saad
2013 | 23min

Qual é o impacto que as manifestações que tomaram o
Brasil têm nas redes sociais? Para responder à questão,
o programa convoca pesquisadores que estão criando
uma topografia das redes sociais. Eles buscam na internet as respostas para a questão crucial: o que de fato
querem os manifestantes que, de uma hora para outra,
encheram as ruas de todo o país?
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Cidades & Soluções
GloboNews

Globo Ciência
Futura

Como Viver em São Paulo sem Carro
André Trigueiro/Klara Duccini/Aline Peres
2012 | 22min

Locomoção
Guiza-Futura
Márcia Medeiros/Lúcia Araújo
2013 | 19min

O assunto inspirou um livro, com o depoimento de diversas personalidades que optaram por não ter carro ou
usá-lo o mínimo possível na maior cidade do país. Raí,
ex-jogador de futebol, adotou a bicicleta, e a escritora e
dramaturga Maria Adelaide Amaral, caminhando, se inspira, conhece pessoas e vai a lugares que, de um jeito ou
de outro, entram nas estórias que conta. Tudo isso, sem
perda da qualidade de vida.

50 Anos de COPPE/UFRJ
André Trigueiro/Klara Duccini/Aline Peres
2013 | 22min

Uma das instituições de pesquisa e inovação tecnológica
mais importantes do país, a COPPE da UFRJ, está completando 50 anos e virou referência no Brasil. Você vai
conhecer o maior laboratório do mundo para simulações
em oceanos, o primeiro protótipo brasileiro de ônibus
movido a hidrogênio, e a única faculdade do país voltada
para a qualificação de estudantes negros: a Zumbi dos
Palmares, em São Paulo.

A Maior Exposição do Mundo Sobre as Cidades
André Trigueiro/Klara Duccini/Aline Peres
2012 | 22min

O programa aprofunda o debate sobre um dos maiores desafios do planeta: a sustentabilidade. Em Londres, a repórter Ana Carolina Abar faz um passeio pelo “The Crystal” - um
prédio com design arrojado e futurista, que nasceu com a
pretensão de abrir os olhos do mundo, e principalmente dos
governos, mostrando como a tecnologia pode melhorar a
qualidade de vida nos grandes centros urbanos.

46

O programa investiga as novas tecnologias que ajudam
pessoas com deficiência física a se locomoverem melhor:
próteses modernas com materiais mais leves, carros
adaptados e um aplicativo que avisa no celular a hora
de pegar o ônibus.

O Estresse Pode Causar Dor no Corpo?
Urca Filmes-Futura
Renato Martins/Lúcia Araújo
2012 | 19min

Para responder à pergunta, o programa conversa com
a especialista em estresse Ana Maria Rossi, com a professora Rosa Maria Martins de Almeida, psicóloga e
doutora em fisiologia, com o pesquisador Moisés Bauer,
professor de imunologia, e com o fisioterapeuta Tiago
Sebastiá Pavão.

Qual a Importância da Respiração nas Artes
Marciais?
Urca Filmes-Futura
Renato Martins/Lúcia Araújo
2012 | 19min

O programa entrevista o pneumologista Geraldo Lorenzzi, e o mestre Alexander Fonseca, que fala sobre
meditação e respiração. Mostra as performances de Luís
Melo, que dobra vergalhões de ferro com o pescoço, e de
Karoline Meyer, com oito recordes mundiais de mergulho
em apneia. O fisiologista Érico Caperuto explica o que
acontece no organismo de ambos para realizarem estes
fantásticos desempenhos.
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Globo Ecologia
Futura

Sala de Notícias
Futura

Trânsito Cerrado
Bossa Nova-Futura
Ligia Feliciano/Lúcia Araújo
2013 | 19min

Cicloativistas
Tas a Ver-Futura
Elisa Capai
2012 | 15min

Nascentes, Preservação da Vida
Bossa Nova-Futura
Ligia Feliciano/Lúcia Araújo
2013 | 19min

Sobre Rodas
TV Univates-Futura
Marcos Staudt
2012 | 15min

No Ano Internacional das Nações Unidas para a Cooperação pela Água, o programa é dedicado às nascentes e os
desafios para sua preservação em todo o país. O Parque
Nacional da Serra da Canastra é o cenário principal para
entender como o manejo incorreto destes reservatórios
pode levar à escassez hídrica. Max Fercondini entrevista
funcionários e visitantes do Mercadão de São Paulo.

De acordo com o IBGE, hoje no Brasil são mais de 14,5
milhões as pessoas com algum tipo de deficiência. O
programa retrata a visão de atletas portadores de deficiência física, participantes da Associação dos Doentes
e Deficientes Físicos de Lajeado/ADDEFIL, sobre o papel
do basquete em suas vidas. E destaca a importância da
reabilitação, a inclusão social e a prática do basquete
sobre rodas.

Rede Amazônica | GloboNews

Vizinhos Queridos
Felnog PA-Futura
Pedro Nogh
2012 | 15min

O coração do Cerrado, em Brasília, também enfrenta o
desafio da mobilidade urbana. O carro é o âmago da instabilidade no tráfego das cidades. O apresentador Max
Fercondini comanda o programa a partir da central de
engenharia de tráfego de São Paulo; acompanha o trajeto
que uma pessoa faz de ônibus, de casa até o trabalho;
e a urbanista Renata Falzoni fala sobre o uso da bicicleta
como meio de transporte alternativo.

Ciclo da Borracha no Brasil
Rede Amazônica / GloboNews Especial
Daniela Assayag/Marcelo Lins
2013 | 22min

Há mais de 100 anos, riscos no caule das seringueiras mudaram os rumos da história da Região Norte do país.
O látex desta espécie de árvore só podia ser encontrado na
Amazônia. Cerca de 300 mil nordestinos foram trabalhar
nos seringais, entre o final do século 19 e o início do século
20. O que mudou na vida dos seringueiros, desde então?
É o que conta este primeiro dos dois programas da série.
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Que as grandes cidades brasileiras param na hora do rush,
não é novidade. No entanto, muitas vezes, maiores limites
de velocidade resultam em menores médias de velocidade
dos veículos. Para entender esta estranha equação, o programa mostra exemplos positivos de cidades como Copenhagen e Londres e discute com cicloativistas brasileiros
as mudanças necessárias e as que já estão ocorrendo.

O programa vai à Argentina descobrir o que nossos “hermanos” acham e esperam da Copa do Mundo de 2014 no
Brasil. A partir desta pauta, investiga as origens e causas
da rivalidade entre os países vizinhos. O professor Pablo
Alabarces, o jornalista Walter Vargas e o garçon Carlos
Pino são legítimos portenhos, que falam do Brasil sob o
ponto de vista argentino.
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Globo Universidade
TV Globo

Cerebrando
Vídeo Ciência

Ciência do Futebol
Alexandre Santos/Camila Konder
2012 | 24min

Dança
Sergio Brandão
2013 | 25min

Olimpíadas Universitárias
Alexandre Santos/Camila Konder
2012 | 24min

Superação de Desafios
Sergio Brandão
2013 | 25min

Brasileiros no MIT
Alexandre Santos/Camila Konder
2013 | 23min

Mágica
Sergio Brandão
2013 | 25min

Robótica
Alexandre Santos/Camila Konder
2013 | 22min

Medo
Sergio Brandão
2013 | 25min

O futebol é, sem dúvida, uma paixão nacional. Desperta
as mais fortes emoções nos torcedores e também gera
muito interesse dentro das universidades. Vamos conhecer as pesquisas desenvolvidas em diversas áreas para
aprimorar este esporte, seja focando na formação do
atleta, seja na criação de novas táticas de jogo.

O esporte é parte importante na vida do universitário:
todo ano, atletas estudantes de instituições de ensino
superior de todo o país se reúnem nos JUBS, as Olimpíadas Universitárias nacionais. Conheça as histórias dos
jovens que se dividem entre os estudos e os treinos,
e entenda como um pode auxiliar o outro numa trajetória
profissional de sucesso.

O MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos
Estados Unidos, tem fama internacional pelas pesquisas
de ponta que desenvolve. Muitas tecnologias que fazem
parte do nosso cotidiano, desde o aparelho de barbear
até o GPS, foram criadas nos seus laboratórios. Neste
primeiro de dois programas, vamos conhecer estudos
inovadores que contam com o dedo - e a criatividade de brasileiros.

Robôs fazem parte do nosso imaginário há algum tempo,
por conta das histórias de ficção científica. Mas, graças aos
trabalhos desenvolvidos em diversas universidades, eles
estão cada vez mais próximos da nossa realidade. Na USP-São Carlos, a Robótica reúne um grupo de pesquisadores
decididos a criar “espécies” de robôs que ofereçam soluções
inteligentes na medicina, na indústria e na agricultura.

A neurocientista Suzana Herculano-Houzel, pesquisadora
da UFRJ, apresenta no webcanal tVCiencia.net temas do
cotidiano sob a ótica do avanço dos conhecimentos sobre
nosso cérebro. Neste primeiro episódio, o assunto é dança.
Suzana convida o dançarino e coreógrafo Carlinhos de
Jesus para conversar e testa o seu próprio cérebro, para ver
se ainda lembra como se dança salsa. E prova que cientista
também tem samba (e salsa) no pé... E na cabeça.

Suzana Herculano-Houzel conversa com Robson Caetano
da Silva, ex-atleta especialista em corridas de 100m e
200m (recordista sul-americano desta modalidade). Robson, que participou de quatro jogos olímpicos e ganhou
medalhas de bronze em dois, fala sobre os desafios que
teve que enfrentar em sua trajetória, a partir de uma
infância de menino pobre.

Como nosso cérebro reage ao ilusionismo? Por que gostamos de “ser enganados” pelos números de mágica? Suzana Herculano-Houzel conversa com Gabriel Louchard,
mágico, ator e humorista e explora os truques de mágica
e nossas reações, sob a ótica da neurociência.

Como manter o equilíbrio diante do medo? O programa
entrevista Carlos Burle, surfista profissional, duas vezes
campeão mundial e que atualmente compete pelo recorde de maior onda já surfada. O que passa pela cabeça de
um surfista ao enfrentar uma muralha d’água de 20 metros de altura? A conversa cruza neurociência e esporte
radical. Sem medo.

Expedições
RW Cine-TV Brasil

MultiRio

Kuarup
Paula Saldanha/Pedro Werneck
2011 | 25min

Escolher dá Trabalho: Saúde
Paola Barreto
2011 | 14min

Satélites, Olhos no Espaço
Paula Saldanha/Pedro Werneck
2011 | 25min

Escolher dá Trabalho: Esporte
Paola Barreto
2011 | 14min

Abrolhos
Paula Saldanha/Pedro Werneck
2011 | 25min

Saúde e Qualidade de Vida
Miguel Przewodowski
26min | 2011

Segurança Alimentar
Paula Saldanha/Pedro Werneck
2012 | 25min

Quem Disse que Estou Brincando?
Paulo Netto
2012 | 15min

Paula Saldanha e Pedro Werneck registram o impressionante ritual do Alto Xingu que, nesta ocasião, homenageia o antropólogo Darcy Ribeiro. A equipe mostra as
diversas etapas da cerimônia: a reza dos pajés, a grande
roda, a luta Huka Huka. O Kuarup é mais do que a reunião
de música, dança, pinturas corporais e lutas – é um verdadeiro congraçamento dos povos xinguanos.

O documentário mostra belas imagens de várias regiões
do Brasil, feitas a partir de satélites de sensoriamento
remoto, como a Reserva Yanomami (RR), o Chuí (RS), a Reserva Extrativista Chico Mendes (AC) e o Cabo São Roque
(RN). Registra também importantes locais no exterior,
como os Andes peruanos, onde se encontra a nascente
do rio Amazonas.

O desembarque no arquipélago de Abrolhos só pode ser
feito por catamarãs, para visitas guiadas por monitores
ambientais e mergulhos. O programa registra o encontro
com as baleias que procuram o banco de Abrolhos para
procriar e amamentar os filhotes, de maio a novembro,
quando são feitas pesquisas do Projeto Baleia Jubarte.
E mostra ainda que houve um aumento significativo do
número de baleias na região.

Cerca de 70% das frutas, vegetais e legumes que chegam
à mesa do brasileiro vêm da agricultura familiar. A valorização dessa mão-de-obra 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 crédito.O programa
mostra a produção e o consumo de orgânicos e analisa a
importância da agricultura sustentável.
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A série apresenta as diversas opções de trabalho em profissões reconhecidas, discute as perspectivas em novas
áreas, informa os caminhos a seguir na busca da formação e da especialização, indica alguns dos cursos técnicos
e universitários existentes, além de falar sobre mitos e
curiosidades que envolvem cada carreira. O episódio revela que na área de saúde conta-se hoje com 38 profissões
registradas no Brasil.

As diversas opções de trabalho em profissões reconhecidas, as perspectivas em novas áreas, os caminhos a seguir
na busca da formação e da especialização e alguns dos
cursos técnicos e universitários existentes são os temas da
série, que também mostra mitos e curiosidades que envolvem cada carreira. Este episódio mostra a rotina de atletas
e as diferentes profissões ligadas ao mundo do esporte

A vida noturna aumenta a oferta do tabaco e do álcool.
O trânsito, o estresse, a pressa permanente, tudo isso se
traduz em problemas de saúde como diabetes, hipertensão e câncer. Para falar sobre a prevenção às doenças e o
envelhecimento saudável, este programa da série “Vozes
da Cidade” traz a palavra de um especialista: o médico e
pesquisador Renato Veras, diretor da Universidade Aberta da Terceira Idade.

A série trata da Educação Física em sua relação com as
práticas lúdicas e corporais, a construção de valores,
a saúde, o lazer e o trabalho. Sugere atividades e aponta
novos caminhos para o ensino da disciplina, dentro e fora
da escola. O episódio “Educação Física e Educação para
a Saúde” revela a importância do papel da escola e da
Educação Física para a formação de novas gerações, com
estilos de vida mais saudáveis.
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Aventura Selvagem
SBT
Os Invisíveis: Nos Esportes
Humberto Avelar
2012 | 2min30

Os Encontros Mais Perigosos
Richard Rasmussen/Patrícia Urdiale
2013 | 43min

Conceito e Ação: Esporte
André Glassner
2013 | 26min

Especial 150 Missões
Richard Rasmussen/Patrícia Urdiale
2013 | 23min

Nesta animado programa, o personagem Sumiço aborda
valores como o trabalho, o estudo, a autoafirmação no
grupo, a solidariedade e o enfrentamento dos problemas
e erros. O tema deste episódio são os esportes e sua importância na formação das pessoas.

As vantagens das atividades físicas, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Segundo a Lei Pelé, o esporte tem três dimensões: serve como fonte de rendimento,
de lazer e de prática educacional. Independente da
dimensão em que a atividade física atue, ela traz inúmeros benefícios. A apresentadora Cristina Amaral recebe
o professor Victor Melo, coordenador do Laboratório de
História do Esporte e do Lazer da UFRJ.

Um programa eletrizante. Jornadas de momentos únicos
e de tirar o fôlego. Richard Rasmussen escolheu as viagens e os personagens que fizeram até ele ficar tenso.
No programa, um pouco de tudo - e, claro, os apuros que o
aventureiro enfrentou para ficar perto da fauna fascinante que abriga o planeta. Prepare-se: a vida é selvagem!

Em comemoração ao programa que marca 150 edições
no ar, este Aventura Selvagem mostra os encontros mais
emocionantes dos últimos anos do aventureiro Richard
Rasmussen. Tartaruga-de-couro desovando, gruta escura
cheia de morcegos e serpentes, mergulho com o tubarão-baleia, hábitos selvagens de leões africanos, peixe jacaré
gigante, o raro tamanduaí e muito mais.

Os 10 Mais
Richard Rasmussen/Patrícia Urdiale
2013 | 43min

O episódio reúne as imagens das 10 mais encantadoras,
10 mais emocionantes e 10 mais exóticas regiões por
onde passou o apresentador-aventureiro Richard Rasmussen nestes últimos anos: África, Caribe, Brasil, e mais
além. Um programa nota 10!

Super-Missões
Richard Rasmussen/Patrícia Urdiale
2013 | 43min

Richard Rasmussen acompanhou solturas de bichos
que estavam em cativeiro e ganharam a liberdade. O
aventureiro encarnou o super herói e, claro, livrou bichos
desastrados de situações limite. Percorrendo os mais
encantadores lugares do Brasil, acompanhou o esforço
de profissionais que lutam para manter a fauna intacta. Uma jornada de grandes missões e muita emoção.
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Tome Ciência
Casa do Vídeo

A Ciência que eu Faço
MAST/MCTI

Doenças nos Tempos Modernos
André Motta Lima
2012 | 52min

Depoimentos de cientistas e pesquisadores brasileiros
sobre o papel da ciência nos dias de hoje. A série é realizada pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins/MAST, do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação/MCTI, e seus
mais de 350 episódios, com duração de 5 a 10 minutos,
estão disponíveis na internet.

O sarampo voltou a assustar em vários países. A gripe
“suína” traz um novo tipo de vírus que se contata em viagens aéreas e por conta da ampla circulação de pessoas.
As pressões do dia a dia urbano incluem ainda doenças
posturais, lesões de repetição e reflexos circulatórios.
O programa discute a capacidade da ciência de amenizar,
ou mesmo solucionar os problemas de saúde decorrentes
da modernidade.

Química do Amor
André Motta Lima
2012 | 52min

A expressão “rolou uma química” é comprovada por novas
pesquisas, que ajudam a entender as relações e o comportamento amoroso. Uma delas comprova que a paixão
funciona como uma verdadeira droga - o que, muitas
vezes, mantém casais juntos numa espécie de dependência. Seriam os hormônios capazes de explicar que uma
mulher tenha vínculo forte com o marido, mas simultaneamente sinta desejo pelo colega de trabalho?

Episódios selecionados:
Antonio José Oliveira / Celso Pinto de Melo /
Cláudio Viana de Mello / Ester Marques / José
Jorge Carvalho / Domingos Picanço Diniz / Rodrigo Gonçalves Dias

A Genética do Exercício
Vera Pinheiro
2013 | 07min

Rodrigo Gonçalves Dias é graduado em Educação Física
pela Unicamp e doutor em Biologia Funcional e Molecular
pela Unicamp e Instituto do Coração/InCor, onde fez seu
pós-doutorado. Dedica-se ao rastreamento genético humano, à procura de genes que interagem o estímulo
do exercício e treinamento físicos.

Esporte Tem Ciência
André Motta Lima
2102 | 52min

A educação física está cada vez mais organizada academicamente - e já começa a ser identificada como Motricidade
Humana ou Cinesiologia. A aplicação da bioquímica e da
biomecânica são exemplos de contribuição da ciência que
se refletem no esporte de alto desempenho. Com a ajuda
da ciência, o homem desafia constantemente seus próprios limites, batendo recordes e superando obstáculos.
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