Festival internacional levou ciência aos bares de SCS
Evento Pint of Science, realizado em 11 países, ocorreu na cidade em 15, 16 e 17 de
maio, sob organização local da USCS.
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Na última semana, 22 cidades brasileiras, além de mais de 100 cidades em outros 10
países, realizaram o Pint of Science, festival de divulgação científica que propõe levar o
conhecimento dos cientistas às mesas de bar. Neste ano, a cidade de São Caetano do Sul
participou pela primeira vez do Pint, promovendo os encontros no Bar do Peixe (Estrada

das Lágrimas, 241, SCS) e no Taberna 863 (Rua Rio Grande do Sul, 863, SCS).
Coordenado pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), por meio das
professoras Marta Marcondes e Regina Albanese, o evento levou ao público temas como
"O funcionamento do cérebro humano diante do álcool e das drogas", "A qualidade da
água que consumimos" e "Esclerose múltipla".
Entre as cidades que participaram da iniciativa, 10 são municípios paulistas: Araraquara,
Botucatu, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São Caetano do Sul, São Paulo,
São Carlos e Sorocaba. Além disso, o festival foi realizado em cidades localizadas no Sul,
no Nordeste e no Centro-Oeste do país: Belo Horizonte (MG), Blumenau (SC), Brasília
(DF), Curitiba (PR), Dourados (MS), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Natal (RN), Porto
Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Teresina (PI).
O Festival
O Pint of Science nasceu em 2013 na Inglaterra e chegou ao país em 2015, quando o
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP realizou o evento em
São Carlos, colocando o Brasil no mapa do evento. Em âmbito nacional, o festival é
patrocinado pela Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, eScience Unicamp, Galoá e por quatro
Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID), financiados pela Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP): o Centro de Ciências Matemáticas
Aplicadas à Indústria; o Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos; o
Centro de Pesquisa, Educação e Inovação em Vidros; e o Centro de Pesquisa em
Obesidade e Comorbidades.
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