APRESENTA

VER

2
19 A

5D

E

TU
OU

BRO

20
DE

15

BRASíLIA

21
ANOS

19 a 23 de outubro
Casa de Cultura da América Latina
SCS Quadra 04 – Edifício Anápolis, 1º andar
www.casadacultura.unb.br

19 a 25 de outubro
SNCT 2015 – Palco da Cultura
Pavilhão de Exposições
Parque da Cidade
semanact.mcti.gov.br

Planetário de Brasília
RIO DE JANEIRO

19 a 25 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
snct@mast.br

Setor de Difusão Cultural – Via N1
www.sect.df.gov.br

Divisão Regional de Cultura do Gama
Espaço Cultural Galpãozinho
www.facebook.com/admgama

Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas
Auditório do CRE Recanto das Emas
www.se.df.gov.br

Coordenação Regional de Ensino do Gama
Auditórios dos Centros Educacional e de Ensino do Gama
www.se.df.gov.br

SÃO PAULO

20 a 25 de outubro

21 a 25 de outubro

18, 24 e 25 de outubro

Catavento Cultural e Educacional

Museu de Zoologia da USP
Av. Nazaré, 481 – Ipiranga
www.mz.usp.br

Museu Biológico do Instituto
Butantan

Palácio das Indústrias
Praça Cívica Ulysses Guimarães – Brás
cataventocultural.org.br

Avenida Vital Brazil, 1500
www.butantan.gov.br

In 2015, declared International Year of Light by
the UN and UNESCO, the Bank of Brazil Cultural
Center hosts the twenty-first edition of the
VerCiência Exhibition.
Being one of the activities of the National Week of
Science and Technology, promoted by the Ministry
of Science, Technology and Innovation, the event
invites the public to reflect on the theme “Light,
Science and Life.”
Sponsored by Petrobras simultaneously in Rio
de Janeiro, São Paulo and Brasilia, the festival is
present in CCBB’s cinemas since its first edition
in 1994 and remains attentive to the latest
scientific innovations. This time, celebrates light
as matter of technological development, as well
as calling attention to other topics related to
this natural source of energy, as sustainability,
renewable resources, origins of the universe and
the environment.
By supporting this important initiative, CCBB
seeks to encourage people of different
generations to let be enchanted by the
mysteries of science and come together
to watch productions that promote and
disseminate knowledge and scientific culture
in an increasingly globalized world.
BANK OF BRAZIL CULTURAL CENTER

Em 2015, Ano Internacional da Luz, declarado pela ONU e Unesco,
o Centro Cultural Banco do Brasil recebe a vigésima primeira edição da
“Mostra VerCiência”. Entre as ações da Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação,
o evento convida o público a refletir sobre o tema “Luz, Ciência e Vida”.
Patrocinada pela Petrobras, simultaneamente no Rio de Janeiro e em
Brasília, a mostra se faz presente nos cinemas do CCBB desde a sua
primeira edição em 1994 e permanece atenta às mais atuais
inovações científicas. Dessa vez, celebra a luz como matéria
do desenvolvimento tecnológico, além de chamar a
atenção para outros temas relacionados a essa
fonte natural de energia, como sustentabilidade,
recursos renováveis, origens do universo e
meio ambiente.
Ao apoiar esta importante iniciativa,
o CCBB busca estimular as diversas
gerações que se deixam encantar
pelos mistérios da ciência a
se unirem para acompanhar
produções relevantes na
promoção, disseminação do
conhecimento e da cultura
científica em um mundo
cada vez mais globalizado.
CENTRO CULTURAL
BANCO DO BRASIL

Possibilitar que cada vez mais gente possa participar do grande desafio que é popularizar e traduzir o
estudo científico ao grande público talvez seja uma das principais características do VerCiência.
É sempre positivo incentivar o incremento nas atividades relacionadas à pesquisa, e entendemos
que o VerCiência cumpre seu papel neste sentido. A produção midiática que difunde a cultura
científica é fundamental no processo de divulgação.
To make possible that more and more people
can participate in the great challenge to
popularize and translate scientific studies to the
general public may be one of the main features
of VerCiência.
It is always positive to encourage the increase
of activities related to research and we think
that VerCiência fulfills its role in this regard. The
media production in science communication is
essential in the popularization process.
Scientific research was one of the pillars that
helped build the history of Petrobras. It is
therefore natural that we support a project
of this nature. Through the sponsorship of
Petrobras Cultural, we intend to democratize
access to cultural goods in its various
expressions.

PETROBRAS

A pesquisa foi um dos pilares que ajudaram a construir a história da Petrobras.
É natural, portanto, que apoiemos um projeto desta natureza. Através dos
patrocínios do Petrobras Cultural, temos a intenção de democratizar o
acesso aos bens culturais em suas mais diversas expressões.

PETROBRAS

UMA LANTERNA
NA ESCURIDÃO
HÁ 21 ANOS

Como Darwin nos ensinou, a seleção natural é implacável com as espécies que não se adaptam às mudanças que ocorrem no ambiente
com o passar do tempo.

Assim como na Biologia, no campo das ideias também só costumam sobreviver
aquelas que permanecem férteis, válidas e úteis, apesar do tempo e das transformações.
E que transformações assistimos nos últimos 21 anos! Talvez a humanidade
em toda sua história nunca tenha vivido tantas e tão rápidas mudanças decorrentes do avanço científico e tecnológico como nessas duas últimas décadas.
Mudanças que acompanhamos e refletimos nos programas que selecionamos
e exibimos ao longo desse tempo em nossas mostras.
O maior desafio que o Projeto VerCiência enfrenta ao chegar à 21ª Mostra
Internacional de Ciência na TV é o de continuar fiel aos seus objetivos originais d
 e
apoiar e incentivar a disseminação da cultura científica pelos meios eletrônicos
audiovisuais, incluindo a televisão e a internet. E por que insistimos nisso? Porque
acreditamos que a maior riqueza da humanidade é o conhecimento científico,
que precisa e deve ser compartilhado por um número cada vez maior de pessoas,
em benefício de todos.
Feliz coincidência, neste ano em que atingimos nossa maioridade, que a ONU e a
UNESCO tenham declarado 2015 o Ano Internacional da Luz. Simbolicamente,
a luz sempre esteve associada ao esclarecimento, à razão, à sabedoria e à paz. Por
oposição, as trevas, a escuridão, sempre estiveram associadas ao obscurantismo,
à irracionalidade, à ignorância, à violência.
O cartaz de nossa primeira mostra, em 1994, continha uma tela iluminada e
brilhante, chamando a atenção do olhar em meio à escuridão. Este ano, a luz na
imagem do cartaz se irradia pelos quatro cantos da tela, manifestando nosso
desejo (e esperança) de fazer chegar “Ciência pela TV” a cada vez mais pessoas,
nos mais diversos recantos do país.
A programação da Mostra 2015, com ênfase na temática da Luz e tec-

nologias óticas, é uma das mais interessantes e inspiradoras de todas
as mostras que já realizamos. Selecionamos 104 programas, com destaque para produções de nossos principais parceiros internacionais,
a BBC e a NOVA-WGBH (PBS), emissoras com a maior tradição mundial
em programas de divulgação científica, presentes em VerCiência desde
a primeira mostra, em 1994. A participação de mais 18 emissoras e produtoras de
11 países garante à Mostra 2015 a oferta de um cardápio diversificado e (por
que não?) luminoso de programas.
Queremos expressar nosso reconhecimento aos parceiros que nos têm
acompanhado nessa jornada até a maioridade: a 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 20 anos, o que faz da Mostra o evento de maior idade na Casa;
e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a quem nos juntamos no
esforço de difundir e popularizar a ciência.
Vale aqui registrar nossa articulação permanente com o Departamento de
Popularização e Difusão da Ciência, do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação, que coordena em todo o país a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Desde 2004, VerCiência é evento oficial da Semana, que em 2015 tem
como tema central “Luz, Ciência e Vida”, em função da celebração do Ano
Internacional da Luz.
Este ano, VerCiência presta sua Homenagem Especial ao programa Futurando,
produzido na Alemanha pela Deutsche Welle/Brasil e veiculado por nossas principais emissoras educativas e culturais. A direção do programa vem especialmente
ao Rio, para receber o merecido reconhecimento pela qualidade de sua produção.
Informar, difundir, divulgar, circular, debater, disseminar a produção de ciência
e tecnologia. Este será sempre o foco da lanterna que há 21 anos mantemos
acesa na escuridão.
JOSÉ RENATO CAMPOS MONTEIRO E
SERGIO MORAES CASTANHEIRA BRANDÃO
Curadores do Projeto VerCiência

A SMALL
TORCH IN
THE DARK

As Darwin has taught us, natural selec-

ready done. We selected 104 programs, especially productions of our key international

tion is relentless with species that over

partners, the BBC and NOVA-WGBH (PBS) stations with the world‘s largest tradi-

time do not adapt to changes in the envi-

tion of popular science programs, present in VerCiência since the first show in 1994.

ronment over time.

The participation of over 18 broadcasters and producers from 11 countries ensures

VerCiência in the

survive only those that remain fertile, valid

International Year of Light

and useful, despite the time and change.

As in biology, in the field of ideas tend to

And how many fantastic changes we have witnessed in the last 21 years! Perhaps
humanity, throughout its history, has never lived so many and so rapid changes resulting from scientific and technological advances as in these last two decades.
The science programs we have selected and screened during this time in our annual exhibitions followed and reflect many of those transformations in our daily lives.
The biggest challenge the VerCiência Project faces as it reaches its 21th International Exhibition of Science on TV is to remain faithful to its original objectives to support and encourage the spread of scientific culture by audiovisual
electronic media, including television and the Internet. And why insist on it? Be-

the show in 2015 to offer a diverse menu and (why not?) luminous, bright programs.
We want to express our appreciation to partners who have accompanied us on this
journey to adulthood: Petrobras, the national sponsor of the show since 1996, herself one of our main centers of technological research, essential for the development
of the country; the Bank of Brazil Cultural Centre, home to VerCiência since 1994,
which makes it the oldest event in the House; and the Ministry of Science, Technology and Innovation, whom we join in the effort to disseminate and popularize science.
It is worth registering our ongoing collaboration with the Department of Dissemination
and Popularization of Science, the Ministry of Science, Technology and Innovation, which
coordinates the National Week of Science and Technology across the country. Since
2004, VerCiência has a role as an official event of the Week which in 2015 is focused on
“Light, Science and Life”, in line with the celebration of the International Year of Light.

cause we believe that the greatest wealth of humanity is scientific knowledge,
and that needs to be shared by a growing number of people for the benefit of all.

This year, VerCiência provides its Special Tribute to the “Futurando” TV program,
produced in Germany by Deutsche Welle and broadcast in Brazil by our major educa-

What a happy coincidence, in the year we reach our “adulthood”, which the UN and

tional and cultural TV stations. The direction of the program comes especially to Rio

UNESCO have declared 2015 the International Year of Light. Symbolically, light has al-

to receive the deserved recognition for the quality of its production.

ways been associated with enlightenment, reason, wisdom and peace. In contrast, darkness has always been associated with obscurantism, irrationality, ignorance, violence.

To inform, spread, publish, circulate, debate, communicate the production of science
and technology. This will always be the focus of the small torch that we have kept lit

The poster of our first show in 1994, contained a bright and brilliant screen,

in the darkness over the past 21 years.

drawing the attention of the eye in the darkness. This year, the light on the poster image radiates the four corners of the screen, showing our desire (and hope)
to convey “Science on TV” to more people, in various corners of the country.
The programming of VerCiência 2015, emphasizing the theme of light and optical
technologies, is one of the most interesting and inspiring of all the shows that have al-

JOSÉ RENATO CAMPOS MONTEIRO AND
SERGIO MORAES CASTANHEIRA BRANDÃO
Curators of the VerCiência Project
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Seleção nacional (continuação)

LUZ, CIÊNCIA E VIDA
Programas selecionados sobre a temática da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Seleção Internacional

Fotossíntese não é Selfie

08min

MultiRio

28

História do Cinema

07min

TV Globo

25

A Grande Ideia de Einstein

110min

NOVA-WGBH/PBS (EEUU)

18

Inclusive Eu: Deficiência Visual

28min

MultiRio

29

A Luz da Razão

60min

BBC (Reino Unido)

17

Informação e Óptica Quântica

10min

MCTI-MAST

26

A Natureza da Luz

60min

BBC (Reino Unido)

17

Inovações: Rastreador Solar

02min

Canal Futura

25

Asas do Sol

52min

Gédéon (França)

22

Laboratório de Células Solares

06min

MCTI-MAST

26

Buracos Negros

11min

UNAM (México)

22

Luz e Água no Chuveiro

08min

TV Globo

24

Cores da Terra

60min

BBC (Reino Unido)

18

Luz no Tratamento da Saúde

06min

TV Globo

24

Energia Escura

60min

NHK (Japão)

21

Luz por Toda Parte

10min

MCTI-MAST

27

Escuridão

60min

BBC (Reino Unido)

18

Natureza Iluminada

09min

MultiRio

28

Especial Ano Internacional da Luz

25min

Deutsche Welle (Alemanha)

21

Óptica Quântica

08min

MCTI-MAST

27

Faça-se a Luz

60min

BBC (Reino Unido)

17

Paradoxal

10min

MultiRio

28

Fogos de Artifício

54min

NOVA-WGBH/PBS (EEUU)

19

Por Trás da Cena: Fotografia

15min

MultiRio

29

Luz

60min

BBC (Reino Unido)

18

Projeto Galileo

07min

MCTI-MAST

27

O Monstro da Via Láctea

60min

NOVA-WGBH/PBS (EEUU)

20

Vendo às Claras com Luz Negra

08min

MultiRio

28

60min

BBC (Reino Unido)

18

Poluição Luminosa

07min

Deutsche Welle (Alemanha)

21

Praia Cósmica

60min

NHK (Japão)

21

Quequicom: A Luz a Nosso Serviço

30min

TV3-Televisió de Catalunya (Espanha)

22

Relâmpago!

10min

NOVAScienceNow/WGBH (EEUU)

20

Sol, a Salvação

60min

NOVA-WGBH/PBS (EEUU)

20

O Universo da Luz

.

Vidya Deepa, a Lâmpada do Conhecimento

06min

Physics World (Reino Unido/Índia)

22

Seleção nacional
A Luz das Ideias

05min

FINEP/Blackbird

30

Astronomia Indígena

07min

MCTI-MAST

27

Barco e Bicicleta Solar

10min

TV Globo

24

Barrinhas! Luz na Hora Certa

01min

Canal Futura

25

Caminhos da Energia: E Fez-se a Luz!

26min

Canal Futura

25

Chariklo, Asteróide com Anéis

08min

MCTI-MAST

26

Efeitos Especiais

25min

GloboNews

29

Entre Mídias: Fotografia

22min

MultiRio

29

Etnoastronomia Amazônica

27min

TV Cultura do Amazonas

30

Expedições: Energia Solar

25min

RW Cine/TV Brasil

30

12

ENERGIA E SUSTENTABILIDADE
A temática abordada por realizações brasileiras

SESSÃO

2

Casa Solar e Iluminação Pública

06min

TV Globo

32

Descarga Econômica

03min

TV Globo

34

Ecos do Brasil: Ecos Energéticos

26min

Canal Futura

36

Educação em Rede: Fontes de Energia

30min

MultiRio

36

Energia, Eficiência Energética e Qualidade de Vida

20min

Canal Futura

35

Filtro com Casca de Coco

04min

TV Globo

33

Impressora Sustentável

04min

TV Globo

33

Internet Disponível pela Rede Elétrica

03min

TV Globo

32

Lâmpadas Recicladas

03min

TV Globo

33

Medidor de Energia em Tempo Real

04min

TV Globo

32

Mini-cisterna

10min

TV Globo

34

Perspectivas para o Sistema Energético no Brasil

26min

Canal Futura

36

Projeto Biodigestores

06min

TV Globo

34

Sociedade, Meio Ambiente, Perdas Energéticas

20min

Canal Futura

35

Tecnologia Setor Elétrico e Perdas Energéticas

20min

Canal Futura

35

13

SESSÃO

SELEÇÃO BBC

3

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

SESSÃO

6

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
A presença e a participação de produções independentes internacionais

À Procura de Ondas Gravitacionais

60min

Seleção Horizon

40

Beber Socialmente Faz Mal?

60min

Seleção Horizon

39

A Quarta Dimensão

08min

SPM-SIC (Portugal)

48

Eclipse ao Vivo: Especial Olhando para as Estrelas

60min

Seleção Horizon

40

Circo Matemático

10min

SPM-SIC (Portugal)

48

Fora de Escala

60min

Acervo BBC

38

De Olho no Céu

60min

Astronomy Intern Society (Suíça)

50

Império do Sol

60min

Acervo BBC

38

Dentro das Quatro (ou mais) Linhas

08min

SPM-SIC (Portugal)

49

Os Mistérios do Universo

60min

Acervo BBC

39

Equilibrismo

08min

SPM-SIC (Portugal)

49

Podemos Construir uma Estrela?

60min

Acervo BBC

38

Fenômenos Estroboscópicos

09min

SPM-SIC (Portugal)

48

70 Milhões de Múmias Animais

60min

Seleção Horizon

40

Memória

25min

Las Minas (Chile)

50

Universo Humano: Homem-Macaco Astronauta

60min

Seleção Horizon

39

Núcleo de Estresse e Deficiência de Atenção

25min

Las Minas (Chile)

50

Vulcão Adentro

60min

Seleção Horizon

39

O Carro sem Rodas

08min

SPM-SIC (Portugal)

49

O Código de Barras

09min

SPM-SIC (Portugal)

48

Os Nós Mágicos

09min

SPM-SIC (Portugal)

49

SESSÃO

4

SELEÇÃO NOVA-WGBH
Uma seleção de programas da emissora pública americana

Como Começou a Vida

60min

Origens

42

De Volta ao Começo

60min

Origens

42

Na Margem do Espaço

60min

Seleção NOVA

43

O Mistério da Via Láctea

60min

Caçando na Margem do Espaço

42

CIÊNCIA BRASIL
Uma seleção dos principais programas de divulgação científica da TV

SESSÃO

7

O Nascimento da Terra

60min

Origens

42

O Universo em Eterna Expansão

60min

Caçando na Margem do Espaço

42

45 Anos do Homem na Lua

23min

GloboNews Especial

52

O Universo em Expansão

60min

Seleção NOVA

43

Carbono Neutro

26min

TV Cultura do Amazonas

53

Onde Estão os Alienígenas

60min

Origens

42

Circuito de Controle Celular

06min

MAST-MCTI

55

Revelando o Universo Invisível

60min

Seleção NOVA

43

Divulgação de Ciência

08min

MAST-MCTI

55

Etnobotânica

08min

MAST - MCTI

55

Grafeno

55min

Casa do Vídeo

54

Manejo da Biodiversidade

06min

MAST-MCTI

55

Medo: Carlos Burle

25min

Vídeo Ciência

54

SELEÇÃO FUTURANDO / DEUTSCHE WELLE
Uma amostra do programa escolhido para a “Homenagem Especial VerCiência 2015”

SESSÃO

5

Ano Internacional da Luz

25min

Futurando/completo

45

Metamateriais

55min

Casa do Vídeo

54

Cientistas Brasileiros na Europa

25min

Futurando/completo

46

O Som e o Silêncio

20min

GloboNews Especial

52

Energias Renováveis para a América Latina

07min

Futurando/quadro

46

Olhos sobre a Floresta

25min

TV Cultura do Amazonas

53

28min

TV Cultura do Amazonas

53

Poluição Luminosa

07min

Futurando/quadro

45

Reserva Adolpho Ducke

Túnel da Ciência

25min

Futurando/completo

46

Torre ATTO

28min

TV Cultura do Amazonas

53

45

Vacinação, por que Resistir?

25min

GloboNews Especial

52

Um Ano de Futurando

25min

14

Futurando/completo

15

SELEÇÃO INTERNACIONAL
SESSÃO

1

LUZ, CIÊNCIA E VIDA

SESSÃO Programas selecionados sobre a temática

1

FANTÁSTICO MUNDO DA LUZ
Fantastic Light – BBC / Reino Unido – 2009 | 60min

Série apresentada pelo professor Simon Schaffer, da Universidade de Cambridge, composta por
quatro episódios: Faça-se a Luz, A Luz da Razão, A Natureza da Luz e Universo da Luz.

da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

SELEÇÃO INTERNACIONAL
A Grande Ideia de Einstein
A Luz da Razão
A Natureza da Luz

FAÇA-SE A LUZ
Let There be Light
Jeremy Turner / Anne Laking
O episódio mostra como o desejo de estudiosos gregos,
árabes e cristãos de compreender a natureza divina da luz
levou às origens da ciência moderna. E relata as contribuições
de Empédocles, Euclides, Al Hazen, Roger Bacon, Descartes
e Isaac Newton.

Asas do Sol 				
Buracos Negros

A LUZ DA RAZÃO
The Light of Reason
Annabel Gillings / Anne Laking

Cores da Terra
Energia Escura
Escuridão
Especial Ano Internacional da Luz
Faça-se a Luz
Fogos de Artifício
Luz

A ligação entre os instrumentos que processam a luz e o
surgimento de novas teorias sobre sua natureza, propostas
por Tycho Brahe, Galileo, Vermeer, Robert Hooke, William
Herschel, Ole Romer, Charles Darwin e Ernest Rutherford. O
destaque é o trabalho de Brahe: suas medições após observar
um cometa, em 1577, mostraram que a visão tradicional da
Igreja sobre o Universo devia estar errada.

O Monstro da Via Láctea
O Universo da Luz

.

Poluição Luminosa
Praia Cósmica
Quequicom: A Luz a Nosso Serviço
Relâmpago!
Sol, a Salvação
Vidya Deepa, a Lâmpada do Conhecimento

16

A NATUREZA DA LUZ
The Stuff of Light
Nick Davidson / Anne Laking
O terceiro episódio trata da descoberta da verdadeira natureza
da luz e do desenvolvimento das tecnologias modernas, da
eletricidade aos telefones celulares. Os pioneiros dessas
descobertas são James Clerk Maxwell, Joseph Swan, William
Armstrong, Thomas Edison, Wilhelm Röntgen, J. J. Thomson e
Max Planck.

17

SELEÇÃO INTERNACIONAL
SESSÃO

1

O UNIVERSO DA LUZ
Light, the Universe and Everything
Paul Sen / Anne Laking
A relação entre a luz, o olho e a mente e o desenvolvimento de
novas tecnologias, como a fotografia e o cinema, é o tema do
episódio. Diversos estudos são discutidos, como os de John
Dalton, Benjamin Thompson e Albert Einstein. Destaque
para a famosa pesquisa de cientistas de Cambridge, liderados
por William Rivers, sobre as diferenças de percepção de cores
em várias raças, para comprovar a supremacia da raça branca.

LUZ E ESCURIDÃO
Light and Dark – BBC / Reino Unido – 2013 | 60min
Série de dois episódios, apresentada pelo professor Jim Al-Khalili, que aborda como usamos a luz
para conhecer as origens e a natureza do cosmos.

LUZ
Light
Jonathan Renouf / Stephen Cooter
No século 3 AC, o matemático grego Euclides descobriu
que a luz viajava em linha reta. Dois mil anos depois, Galileu
Galilei comprovou a teoria, usando as lentes de seu primeiro
telescópio. Em 1670, o dinamarquês Ole Roemer revelou que
a luz viajava a uma velocidade finita; e em 1964, captamos
a luz mais antiga do universo, quando foi detectada uma
radiação de microondas de fundo, o resplendor do Big Bang.

CORES DA TERRA
Colour, the Spectrum of Science: Colours of Earth
BBC / Reino Unido
Jacqueline Smith / Andrew Cohen 2015 | 60min
Neste programa que celebra o Ano Internacional da Luz, a
cientista Helen Czerski nos leva em uma viagem deslumbrante
para encontrar cinco cores que contam a história da Terra.
O ponto de partida é o princípio fundamental de que a cor não
pode existir sem luz, nem a luz sem cor. O azul do lápis-lazúli,
por exemplo, foi forjado nos violentos vulcões do início do
planeta; e o ocre vermelho marca o surgimento da vida.

A GRANDE IDEIA DE EINSTEIN
Einstein’s Big Idea
NOVA-WGBH / Estados Unidos
Gary Johnstone / Alan Ritsko 2005 | 1h50min
O que a equação mais famosa do mundo, E = mc2, realmente
significa? NOVA dramatiza as histórias dos homens e
mulheres cujo pensamento inovador levou finalmente à
ousada formulação de Einstein. Baseado no best-seller
“E=mc2”, de David Bodanis, o programa narra a trajetória
dos cientistas cujos estudos liberaram a força do átomo,
acompanhando uma história de quatro séculos que mudou
o mundo.

ESCURIDÃO
Dark
Jonathan Renouf / Stephen Cooter

FOGOS DE ARTIFÍCIO! CRIANDO CORES
Fireworks! Making Color
NOVA-WGBH / Estados Unidos
Alice Harper / Alan Ritsko / Paula Apsell 2012 | 54min

Estima-se hoje que mais de 99% do cosmos está oculto na
escuridão, invisíveis para os telescópios. A constatação surgiu
em 1846, com a descoberta do planeta Netuno. Em meados
do século 20, os cientistas descobriram a matéria escura. E
no final dos anos 1990, revelou-se a existência da energia
escura, uma força nova e misteriosa que estava expandindo
o Universo e provavelmente constituindo até 73% dele.

A história colorida e explosiva da pirotecnia e os segredos
dos componentes químicos que provocam o estrondo e
as cores dos fogos de artifício. O programa descreve sua
fabricação, entrevistando equipes de especialistas, e revela
como os sistemas de “queima hi-tech” estão transformando
os espetáculos de fogos numa deslumbrante demonstração,
em frações de segundos, do que a tecnologia é capaz.
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O MONSTRO DA VIA LÁCTEA
The Monster of Milk Way
NOVA-WGBH / Estados Unidos
Melanie Wallace / Paula Apsell 2006 | 60min
Os astrônomos estão chegando perto de provar que um
dos mais destrutivos objetos do universo - um super buraco
negro – se esconde no centro da nossa própria galáxia.
O programa revela segredos, através de impactantes imagens
virtuais, incluindo a simulação do que poderia acontecer caso
caíssemos na barriga desse monstro hiper-voraz.

RELÂMPAGO!
Lightning!
NOVA ScienceNOW - WGBH / Estados Unidos
Stephen Mack / Dean Irwin 2005 | 10min
Uma viagem de alta tensão para os ambientes mais
eletricamente carregados do mundo, que termina com um
deslumbrante espetáculo de relâmpagos, cuja trilha sonora
rivaliza com a queima de fogos mais extraordinária. Os
relâmpagos danificam aviões em pleno voo e podem acabar
com cidades inteiras. Cientistas tentam neutralizar esta ação
da natureza, criando os para-raios mais altos do mundo.

ANO INTERNACIONAL DA LUZ
Futurando - Deutsche Welle / Alemanha
Rodrigo Abdelmalack / Maurício Cancilieri /
Kamila Rutkosky 2015 | 25min
O programa apresenta projetos e ideias notáveis sobre luz,
óptica e fotônica: o trabalho do CERN, a Organização Europeia
para Pesquisa Nuclear; a comemoração dos 100 anos da teoria
da relatividade de Einstein; a arte iluminada e sustentável do
artista holandês Daan Roosegaarde; e a luminária de garrafa
pet, inventada pelo brasileiro Alfredo Moser.

POLUIÇÃO LUMINOSA
Futurando - Deutsche Welle / Alemanha
Rodrigo Abdelmalack / Maurício Cancilieri /
Kamila Rutkosky 2015 | 07min
Como o excesso de iluminação acaba prejudicando seres
humanos e animais: as luzes das cidades podem ser vistas do
espaço, a centenas de quilômetros de distância – uma cena
bonita, mas fatal para algumas espécies.

ENERGIA ESCURA: A CORRIDA PARA DESCOBRIR
COMO O UNIVERSO ESTÁ EXPANDINDO
Dark Energy: the Race to Discover How the Universe
is Expanding NHK / Japão
Ken Matsuo / Eriko Hase 2012 | 60min
O físico Saul Perlmutter e os astrônomos Brian Schmidt e Adam
Riess, norte-americanos ganhadores do Prêmio Nobel de Física
2011, comprovaram, a partir da observação de supernovas
muito distantes, que a expansão do universo está acelerando.
Isto implica na existência de uma misteriosa “energia escura”,
antigravidade que contraria a visão newtoniana do universo.

SOL, A SALVAÇÃO
Saved by the Sun
NOVA-WGBH / Estados Unidos

PRAIA CÓSMICA: LUZES MISTERIOSAS
The Cosmic Shore: Mistery Lights
NHK / Japão Tomohiro Inoue 2012 | 60min

Steven Latham 2007 | 60min

Entre a Terra e o espaço existe algo que chamamos de “praia
cósmica” – uma zona de transição que vai de 10 a várias centenas
de quilômetros acima da superfície da Terra, nascedouro de
fenômenos luminosos como as auroras boreais e estrelas
cadentes. A NHK desenvolveu uma câmera supersensível capaz
de capturar imagens de alta qualidade de vários destes fenômenos.
O programa aborda o fenômeno dos sprites, luzes misteriosas que
somente pilotos de avião e astronautas puderam ver.

Durante décadas, o sol tem sido considerado a energia do
futuro. O aumento da demanda no mundo por eletricidade
trouxe como consequencia a necessidade de aumentar a
queima de combustível fóssil e contribuiu para o aquecimento
global. Com isso, temos sido forçados a olhar de uma outra
forma paras as fontes de energia limpa, e a sua demanda tem
revitalizado a indústria solar.
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VYDIA DEEPA, A LÂMPADA DO CONHECIMENTO
Vydia Deepa, the Lamp of Knowledge
Physics World / Reino Unido, Índia
Maithili Padukone 2015 | 06min
Integra a série de documentários produzidos para o Ano
Internacional da Luz – num planeta onde 1,5 bilhões de pessoas,
dos quais 500 milhões na Índia, não têm luz elétrica em suas
casas. Relata a experiência, em uma comunidade rural, do uso de
lâmpadas LED adaptadas para os alunos da escola local, que até
então estudavam à luz de lamparinas de querosene!

ASAS DO SOL The Wings of the Sun
Gédéon / 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.

LUZ, CIÊNCIA E VIDA
SESSÃO

Programas selecionados sobre a temática
da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
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SELEÇÃO NACIONAL
A Luz das Ideias

Inclusive Eu: Deficiência Visual

Astronomia Indígena

Informação e Óptica Quântica

Barco e Bicicleta Solar

Inovações: Rastreador Solar

BURACOS NEGROS Hoyos Negros
TV UNAM / México
Luis de la Hidalga 2001 | 11min

Barrinhas! Luz na Hora Certa

Laboratório de Células Solares

Caminhos da Energia: E Fez-se a
Luz!

Luz e Água no Chuveiro

Em algum lugar, nas profundezas do Universo, estão os
buracos negros. São o resultado de fenômenos muito
complexos, nos quais a gravidade exerce um papel
fundamental: é responsável pelas curvas de espaço-tempo
que regulam o Universo. O programa relata como se formam
os buracos negros, em linguagem acessível a todas as idades

Chariklo, Asteróide com Anéis
Efeitos Especiais

Luz por Toda Parte

QUEQUICOM: A LUZ A NOSSO SERVIÇO
Quequicom: La Llum a Notre Servei
TV3-Televisió de Catalunya / Espanha
Jaume Vilalta 2014 | 34min

Natureza Iluminada

Entre Mídias: Fotografia

Óptica Quântica

Etnoastronomia Amazônica

Paradoxal

Expedições: Energia Solar

Por Trás da Cena: Fotografia

Fotossíntese não é Selfie

Projeto Galileo

História do Cinema

Vendo às Claras com Luz Negra

O Prêmio Nobel de Física 2014 foi concedido a três
pesquisadores japoneses pela invenção de uma nova fonte
de luz eficiente e durável: o LED de cor azul. Quequicom
explica como funciona e também o que é a temperatura
de cor. No entanto, a luz mais versátil é o laser, porque
permite criptografar, cortar, esfriar, aquecer, diagnosticar, ler,
imprimir e até mover objetos.
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Luz no Tratamento da Saúde
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HISTÓRIA DO CINEMA
2015 | 07min
COMO SERÁ?
TV Globo / Fundação Roberto Marinho (FRM)
Maurício Yared (direção geral) / Gisele Lopes (supervisão de quadros)

O programa é uma parceria do Jornalismo e da área de Responsabilidade Social da TV Globo com a
FRM e apresenta quadros sobre educação, ecologia, mobilização social, trabalho e inovação, entre
outros temas.

BARCO E BICICLETA A ENERGIA SOLAR
2015 |10min
O apresentador Alexandre Henderson mostra como é uma
competição de barcos movidos a energia solar. Em condições
favoráveis, os barcos alcançam uma velocidade de 25 km por
hora e funcionam até com chuva. Na sequencia, Alexandre
conversa com o inventor de uma bicicleta solar para entender
o funcionamento deste inusitado meio de transporte, que
será capaz de ligar um computador e carregar um celular.

LUZ E ÁGUA NO CHUVEIRO
2015 | 08min
O conjunto habitacional Moradias Nilo, em Curitiba, além
de tirar famílias que vivem em situação de risco, tem casas
equipadas com placas que aproveitam a radiação solar para
aquecer a água do chuveiro e reduzir em até 50% o consumo
residencial de energia elétrica. As casas não são feitas
de tijolos, mas de painéis que já vêm prontos de fábrica,
causando menos impacto no meio ambiente.

LUZ NO TRATAMENTO DA SAÚDE
2015 | 06min
Pesquisas da Universidade de São Paulo utilizam a luz como
elemento importante no tratamento de várias doenças, como
osteoporose, câncer de pele, do útero e outros tumores,
através de técnicas mais ágeis e simples de serem aplicadas.
Na área de reabilitação, os equipamentos luminosos, em
especial os de LED, têm sido usados com sucesso em
pacientes com artrose, doença que atinge 20% da população
mundial.
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Pode ser comédia, ficção, suspense ou drama, o fato é que o
cinema é uma paixão. Como é que um monte de fotografias
vira uma única imagem em movimento? O que é o fenômeno
chamado persistência da retina? Qual a vantagem do
cinematógrafo dos irmãos Lumière sobre os concorrentes?
Será que a película vai acabar?

BARRINHAS: LUZ NA HORA CERTA!
Canal Futura
Analúcia Godoi / Pedro Luá / Lúcia Araújo
2012 | 01min
O animado clipe lembra que para economizar energia é bom
trocar a lâmpada incandescente por lâmpada fluorescente,
mas durante o dia a melhor opção é aproveitar a luz do sol.

INOVAÇÃO: RASTREADOR SOLAR
Canal Futura
Vanessa Jardim / Lúcia Araujo
2014 | 02min
A energia solar é considerada uma das que menos polui o
meio ambiente. Porém, são poucos os projetos nesta área.
Em São Carlos, no interior de São Paulo, um professor do
Senai resolveu investigar de que forma o rendimento das
placas poderia aumentar. Foi então que surgiu o rastreador
solar, um equipamento que acompanha o movimento do sol,
melhorando muito a capacidade energética das placas solares.

CAMINHOS DA ENERGIA: E FEZ-SE A LUZ!
Canal Futura
José Belisário Franca / Cláudia Lima / Lúcia Araújo
2011 | 26min
O programa, apresentado por Amir Klink, aborda o momento
em que passamos do uso direto de energias primárias
(já encontradas prontas na natureza, como a madeira e o
carvão), para uma fonte energética criada pela engenhosidade
humana: a energia elétrica. Especialistas falam dos principais
potenciais energéticos em várias regiões do Brasil e analisam
as diferentes fontes de energia.
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A CIÊNCIA QUE EU FAÇO
MAST/MCTI
Vera Pinheiro
2013/2015 | 06 a 10min
Série de entrevistas curtas, dirigida para professores e estudantes do Ensino Fundamental e Médio,
sobre o trabalho de cientistas e pesquisadores brasileiros – que também relatam sua trajetória
profissional e o despertar para a carreira científica. Seus mais de 400 episódios estão disponíveis no
site acienciaqueeufaco.org

CHARIKLO, ASTERÓIDE COM ANÉIS
08min
O físico e astrônomo Felipe Ribas fala da sua liderança na
pesquisa que levou à descoberta do primeiro sistema de anéis
ao redor de um pequeno objeto do Sistema Solar. Em 2013, o
brasileiro coordenava uma equipe internacional quando veio
a grande surpresa: em torno de asteróide Chariklo, o objeto
da pesquisa, havia anéis!

Patrícia Spinelli recebeu o título de Galileo Ambassador, pelo
Galileo Teacher Training Program, por seu envolvimento
com o projeto Galileu Mobile, criado por estudantes de
doutorado para divulgar a astronomia em escolas de lugares
remotos. Com o tema “Sob o mesmo céu”, o Galileu Mobile
democratizou o conhecimento científico, sem desprezar as
teorias que os povos desenvolveram ao olhar para os astros.

ASTRONOMIA INDÍGENA 07min
Socióloga, com mestrado em Antropologia e doutorado
em Ciências Sociais, Priscila Faulhaber Barbosa fala sobre a
cultura indígena, em especial a relação dos índios com o céu
e as interferências das estrelas nas práticas de subsistência
e rituais das tribos. A cientista relata a importância da
Antropologia nas suas pesquisas junto ao Núcleo de Pesquisa
do Museu de Astronomia e Ciências Afins.

ÓPTICA QUÂNTICA 08min
INFORMAÇÃO QUÂNTICA, ÓPTICA QUÂNTICA
10min
O físico Luiz Davidovich explica como a Física Quântica
representou uma mudança conceitual essencial na forma de
pensar da humanidade. Segundo Luiz, até o início do século
20 acreditava-se que a Física estava praticamente terminada,
mas o cenário mudou com a popularização dos estudos de
Max Planck, considerado o pai da Física Quântica.

O professor e pesquisador da USP Paulo Alberto
Nussenzveig descreve uma de suas áreas de trabalho:
a Óptica Quântica, que tem como objeto o estudo,
a manipulação e a otimização de propriedades da luz que
só podem ser entendidas adequadamente a partir de um
formalismo com a Mecânica Quântica.

LUZ POR TODA PARTE 10min
LABORATÓRIO DE CÉLULAS SOLARES
06min
Nelson Veisside conta o quão gratificante foi montar “do
zero” um laboratório de caracterização de células solares,
a partir de experiências e materiais encontrados em outros
laboratórios. E explica a importância das células solares
para a manutenção dos satélites artificiais em órbita ao
redor da Terra.
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Vanderlei Salvador Bagnato é professor titular, coordenador
da Agência de Inovação e do Centro de Pesquisas em Óptica
e Fotônica da USP. No seu relato, fala sobre a importância
da luz no cotidiano da humanidade: “Ela não está apenas na
Física ou na Química, mas em todos os lugares, do que nem
sempre nos damos conta”.
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COMO É QUE É
MultiRio
A série, que dá atenção especial ao publico infanto-juvenil e jovem, é apresentada em episódios de 8
a 10 minutos, estimulando a curiosidade e desvendando conceitos e práticas científicas no cotidiano.

FOTOSSÍNTESE NÃO É SELFIE
Paola Barreto 2014 | 08min

ENTRE MIDIAS: FOTOGRAFIA
MultiRio
Abelardo Lima 2010 | 22min
Cenário ou fundo, personagem ou figura, luz e sombras,
textura, cor: em discussão, os elementos da fotografia.

Ao montar um aquário no seu quarto, o jovem Tomás
dá um mergulho profundo no mundo da ciência e acaba
descobrindo uma tal de fotossíntese!

POR TRÁS DA CENA: FOTOGRAFIA
MultiRio
Rodrigo Montenegro 2010 | 15min
NATUREZA ILUMINADA
Paola Barreto 2014 | 09min
Acampando com Hermenegilda, sua conselheira, Tomás
descobre os segredos da luz através de um arco-íris e de uma
pescaria que passa longe de ser programa de índio....

PARADOXAL
Paola Barreto 2014 | 10min
A cabeça de Tomás viaja a mil por hora quando ele resolve
medir a velocidade da luz - e dá de cara com Einstein no
caminho.

VENDO ÀS CLARAS COM LUZ NEGRA
Marcia Amaral 2014 | 08min
Numa ida à praia, Tomás descobre que esse papo de filtro
solar é coisa séria. Ele praticamente vai ver a coisa preta...
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Uma outra visão sobre os elementos da fotografia: cenário
ou fundo, personagem ou figura, luz e sombras, textura, cor,
entre outros.

INCLUSIVE EU: DEFICIÊNCIA VISUAL
MultiRio
Evângelo Gasos 2014 | 28min
A informação como promotora de mudança na percepção
sobre a deficiência, na promoção da autonomia, da inserção
social e da capacidade de viver com qualidade.

EFEITOS ESPECIAIS NO CINEMA
GloboNews Ciência e Tecnologia
Alexandre Roldão 2012 | 25min
O programa revela a tecnologia que recria a realidade nas
telas do cinema, contando com a cumplicidade das ilusões de
ótica. Só para ilustrar: veja uma estação de trem que nunca
existiu e conheça os efeitos do filme “Dois Coelhos”.
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EXPEDIÇÕES: ENERGIA SOLAR
RW Cine / TV Brasil
Paula Saldanha / Roberto Werneck 2012 | 25min
A Alemanha, líder mundial na produção de energia solar,
tem taxa de insolação cerca de 30 por cento menor que a do
Brasil. Mesmo assim, o país produz mais de 17 mil megawatts
por ano gerados por energia solar. O programa demonstra
como o Brasil também tem um futuro solar brilhante pela
frente, mas alerta que é imprescindível desenvolver mais
tecnologia para que este futuro chegue logo.

ENERGIA E SUSTENTABILIDADE
SESSÃO

A temática abordada por realizações brasileiras

2

Caminhos da Energia: Perspectivas para o Brasil
NOVA AMAZÔNIA: ETNOASTRONOMIA
TV Cultura do Amazonas
Liliane Maia / Welder Alves 2014 | 27min
A cultura astronômica está presente nas tradições de
diversos povos. Alguns, como os maias, desenvolveram
técnicas tão precisas para interpretar o elo entre os astros e a
Terra que até hoje estudamos o legado de seu calendário. O
programa aborda a relação dos povos tradicionais da floresta
com as estrelas, e procura ainda saber como os indivíduos nas
cidades estão se relacionando com o céu.

Casa Solar e Iluminação Pública

.

Descarga Econômica
Ecos do Brasil: Ecos Energéticos
Energia, Eficiência Energética e Qualidade de Vida
Filtro com Casca de Coco
Impressora LED
Internet Disponível pela Rede Elétrica
Lâmpadas Recicladas
Medidor de Energia em Tempo Real
Mini-cisterna

A LUZ DAS IDEIAS - UMA BREVE HISTÓRIA
SOBRE A LONGA TRAJETÓRIA DA LUZ
Finep Inovação e Pesquisa / Blackbird Produções
Simone Queiroz Gonsalves 2015 | 05min

Novas Fontes de Energia
Projeto Biodigestores
Sociedade, Meio Ambiente, Perdas Energéticas
Tecnologia, Setor Elétrico e Perdas Energéticas

Em uma breve narrativa, o programa sintetiza a longa
trajetória da luz, desde a primeira faísca de fogo até as
mais avançadas formas de domínio da luz em benefício da
humanidade.
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COMO SERÁ?
TV Globo / Fundação Roberto Marinho (FRM)
Maurício Yared (direção geral) / Gisele Lopes (supervisão de quadros)
O programa é uma parceria do Jornalismo e da área de Responsabilidade Social da TV Globo com a
FRM e apresenta quadros sobre educação, ecologia, mobilização social, trabalho e inovação, entre
outros temas.

MEDIDOR DE ENERGIA EM TEMPO REAL
2015 | 04min
O equipamento desenvolvido por um formando em
Engenharia Eletrônica possibilitará ao consumidor gerenciar
o uso da energia elétrica e fazer um monitoramento em tempo
real. O medidor também proporcionará à concessionária um
novo controle em relação à distribuição da rede de energia.

INTERNET DISPONÍVEL PELA REDE ELÉTRICA
2015 | 03min
Pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora criaram
um projeto que permite usar a rede de energia elétrica
para levar internet até a casa das pessoas. Desenvolveram
dois equipamentos: um instalado diretamente no poste,
recebendo o acesso à internet e transmitindo-o pelos
próprios cabos elétricos; o outro é um modem, colocado
dentro da residência, ao qual se conecta o computador.

CASA SOLAR E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2015 | 03min
Em Santo Antonio da Patrulha, a 80km de Porto Alegre, um
conjunto de cinco casas foi construído no meio da mata,
seguindo regras de conservação e do uso consciente da
energia: a “casa popular eficiente”, que é mais fria no verão
e mais quente no inverno. E na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável de Mamirauá, a 600km de Manaus, foi criado
o projeto de iluminação pública que utiliza a abundante
energia solar da região – e que permite à comunidade jogar
seu futebol à noite
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LÂMPADAS RECICLADAS
2015 | 03min
Um grupo de estudantes da Escola Alberto Freire, no Recife,
produziu uma lâmpada LED utilizando material reciclável,
mais barata, econômica e durável do que as lâmpadas
fluorescentes. Os alunos aproveitaram carcaças de lâmpadas
queimadas para fabricar as novas LED, que ainda precisam
ser aperfeiçoadas, mas já trazem uma grande vantagem: são
15 a 20% mais baratas e podem durar até três vezes mais!

IMPRESSÃO 3D SUSTENTÁVEL
2015 | 04min
Óculos, brinquedos, utilidades domésticas e engrenagens:
para imprimir em 3D, basta ter no computador o desenho
tridimensional do objeto. Este pode ser baixado de graça pela
internet ou criado sob medida, como o protótipo de uma
peça – ou mesmo uma figura humana. O plástico utilizado
na impressão dos objetos é totalmente biodegradável e a
impressora poupa cerca de 80% no tempo de desenvolvimento.

FILTRO DE CASCA DE COCO
2015 | 04min
Alunos da Escola Estadual José de Borba Vasconcelos,
em Maracanaú (CE), criaram um filtro a partir do carvão
ativado do coco verde, que poderá levar água de qualidade
à população da cidade, principalmente a de baixa renda.
O carvão é feito a partir da casca do coco, em um processo
de combustão a vácuo de baixo custo, e que não prejudica o
meio ambiente.
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DESCARGA ECONÔMICA
2015 | 03min
A crise de abastecimento de água estava sendo discutida
pelos alunos da Escola Municipal Luiz Olinto Tortorello, em
São Caetano do Sul (SP). Surgiu então a ideia de reutilizar
garrafas pet de 1 litro usadas dentro das caixas acopladas à
descarga dos vasos sanitários, o que resultaria na economia
de 1 litro de água, cada vez que a descarga fosse acionada.
Sucesso!

VIDA DE REPÚBLICA
Canal Futura
Ana Luiza Azevedo / Nora Goulart / Vanessa Jardim / Lúcia Araújo 2012 | 20min
A série trata da presença da energia em variadas situações do cotidiano de jovens moradores de uma
república de estudantes.

SOCIEDADE, MEIO AMBIENTE E PERDAS
ENERGÉTICAS
Leandra faz um vídeo sobre as instalações elétricas de uma
comunidade, e o Narrador fala sobre os impactos positivos
que a energia traz. Grilo quer levar Joana para uma noite
romântica, mas a poluição luminosa pode atrapalhar seus
planos.

PROJETO BIODIGESTORES
2014 | 06min
O crescente desmatamento da caatinga está causando
problemas ambientais e econômicos para os moradores
do sertão pernambucano. O programa vai até Afogados da
Ingazeira para conhecer o Projeto Biodigestores, que está
tentando reverter esse cenário. São equipamentos capazes
de produzir gás de cozinha a partir do esterco gerado pelos
animais da região.

MINI-CISTERNA
2015 | 10min
Edson Urbano, morador do bairro de Ipiranga, em São Paulo,
desenvolveu uma mini-cisterna, que capta a água da chuva
em tambores adequados, acoplados à rede hidráulica da casa.
A tecnologia já é um sucesso de público, mas seu inventor não
pensa em comercializá-la: seu objetivo é ensinar às pessoas a
construir sua própria mini-cisterna, de forma a economizar o
(cada vez mais) precioso líquido!
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TECNOLOGIAS DO SETOR ELÉTRICO E PERDAS
ENERGÉTICAS
O documentário de Leandra será exibido na TV, mas falta luz.
Ela vai investigar o que houve e conhece um pouco mais sobre
cadeia energética, geração e transmissão de energia.

ENERGIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
E QUALIDADE DE VIDA
A república participa de uma exposição sobre energia,
apresentando-se como modelo de eficiência, mas será preciso
vencer vários contratempos: falta luz, o Narrador some
e o público ignora o estande. No final, o Narrador se apaixona
e decide tirar férias.
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PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA O SISTEMA
ENERGÉTICO DO BRASIL
Canal Futura / Série Caminhos da Energia
Belisário Franca / Cláudia Lima / Lúcia Araújo
2011 | 26min
Especialistas apontam para as perspectivas do panorama
energético mundial e discutem sobre combustíveis fósseis e
fontes renováveis. Analisam as questões que mais preocupam
a sociedade nas áreas de energia e meio ambiente, e investigam
possíveis soluções: se a preocupação era com a escassez de
energia, hoje a crise mundial se chama “aquecimento global”.

SELEÇÃO BBC
SESSÃO

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

3

ECOS DO BRASIL: ECOS ENERGÉTICOS
Canal Futura
Dener Giovanini / Tânia Leite / Vanessa Jardim
2010 | 26min
Uma das primeiras energias fósseis utilizadas pelo ser
humano foi o carvão, peça fundamental para a Revolução
Industrial. Na Inglaterra do século 18, a energia mecânica,
obtida principalmente através da tração animal, perdeu
espaço para a força dos motores, provocando inúmeras
mudanças no planeta. Vamos conhecer as principais opções
de que o nosso país dispõe para a produção de energia.

À Procura de Ondas Gravitacionais
Beber Socialmente Faz Mal?
Eclipse ao Vivo: Especial Olhando para as Estrelas
Fora de Escala
Império do Sol
Maravilhas do Universo
Podemos Construir uma Estrela?
70 Milhões de Múmias Animais
Universo Humano: Homem-Macaco Astronauta
Vulcão Adentro

EDUCAÇÃO EM REDE: FONTES DE ENERGIA
MultiRio
Denise Moraes 2013 | 30min
As principais fontes de energia renovável do planeta e como as
escolas podem disseminar o conhecimento e o uso consciente
da energia entre os alunos.

36

37

SELEÇÃO BBC
SESSÃO

3

ACERVO BBC
PODEMOS CONSTRUIR UMA ESTRELA?
Can we Make a Star on Earth?
Gideon Bradshaw 2009 | 60min
O apresentador Brian Cox faz uma viagem ao redor do
mundo em busca de fontes de energia do futuro. Visita nos
EUA o laboratório de alta segurança onde são realizados
testes de fusão nuclear, e conhece o laser mais poderoso
do mundo. Na Coreia do Sul, entra na câmara de reação do
K-Star, no laboratório onde está sendo decidido o destino da
pesquisa mundial nesta área.

FORA DE ESCALA
Out of Scale
Simon Finch / Mattew Wortman 2010 | 60min
O olho humano pode ver detalhes extraordinários, mas existe
um mundo que já não pode captar. E o que aconteceria se
pudéssemos ver este mundo escondido em torno de nós de
forma ampliada e com mais detalhes? O pesquisador Richard
Hammond investiga o surpreendente universo em miniatura
através de tecnologias de ponta.

MARAVILHAS DO SISTEMA SOLAR:
O IMPÉRIO DO SOL
Wonderful of the Solar System: Empire of the Sun
Gideon Bradshaw / Danielle Peck 2010 | 60min
O apresentador e astrofísico Brian Cox explora a grande
fonte de energia de todos os planetas, o Sol. Presencia um
eclipse solar total na Índia e assiste, na Noruega, à batalha
entre o vento solar e a Terra. Faz contato com a Voyager, uma
sonda que tem viajado desde o seu lançamento há 30 anos e
agora, a 14 bilhões de quilômetros de distância detecta que o
vento solar está começando a se esgotar.
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MARAVILHAS DO UNIVERSO:
POEIRA DE ESTRELAS
Wonders of the Universe: Stardust
James van der Pool 2011 | 60min
De onde viemos? De que somos feitos? Em busca de
respostas, o astrofísico Brian Cox viaja pelo mundo. Mas é
olhando para o céu que ele revela como nossa existência e
nossas origens estão intimamente relacionadas com o ciclo
da vida e morte das estrelas.

ACERVO HORIZON
BEBER SOCIALMENTE FAZ MAL?
Is Binge Drinking Really that Bad?
Sophie Todd / Steve Crabtree 2015 | 60min
Os médicos e gêmeos idênticos Chris e Xand van Tulleken
querem descobrir os efeitos de diferentes padrões de
consumo da bebida, investigando a diferença entre o consumo
moderado e excessivo de álcool. Chris tomará drinques diários,
ao longo da semana, e Xand, só no final de semana. Como
estarão depois de um mês deste inusitado regime?

UNIVERSO HUMANO:
HOMEM-MACACO ASTRONAUTA
Human Universe: Apeman Spaceman
Andrew Cohen / Gideon Bradshaw 2014 | 60min
Ao iniciar uma jornada exploratória pela Etiópia, o físico Brian
Cox revela como o universo exerceu um papel-chave na nossa
evolução, de homem-macaco a astronauta. Mas não foram
apenas cérebros pequenos que nos levaram ao espaço. Brian
vai da África para Petra, na Jordânia, e de lá ao Cazaquistão,
onde assiste à volta de astronautas do espaço e explica o que
nos levou a partir da civilização rumo às estrelas.

VULCÃO ADENTRO
Into the Volcano
Helen Thomas / Lucy Meadows 2015 | 60min
Kate Humble se junta a uma equipe de geólogos no
arquipélago de Vanuatu, no Pacífico Sul, para investigar
alguns dos vulcões mais ativos do mundo - e para prever se
outra grande erupção poderia ser iminente.
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ECLIPSE AO VIVO: ESPECIAL OLHANDO
PARA AS ESTRELAS
Eclipse Like a Stargazing
Yan Russell Helen Thomas Paul King 2014 | 60min
O programa acompanha ao vivo o eclipse solar visto em 2014
no Reino Unido, e informa que o próximo eclipse parcial não
vai ocorrer antes de 2026, e o total, antes de 2090. Mas quando
eles acontecem, dão a oportunidade de descobrir um pouco
mais sobre o Sol. E dá a todos, em todo o país, uma chance de
ver os componentes de nosso sistema solar em ação.

SELEÇÃO NOVA-WGBH
SESSÃO

70 MILHÕES DE MÚMIAS ANIMAIS
70 Million Animal Mumies
Jon Eastman / Steve Crabtree 2015 | 60min
Em 1871, os egípcios Mohammed, Ahmed e Hussein El Rasu
entraram numa caverna no deserto e depararam com um
segredo guardado há 3 mil anos, a 12 metros de profundidade:
dezenas de corpos de animais mumificados. Colecionadores
do século 19 removeram muitos deles e boa parte foi levada
para museus. No século 21, especialistas querem descobrir o
que estas múmias de animais podem nos revelar.

Uma seleção de programas da emissora
pública americana

4

Como Começou a Vida
De Volta ao Começo
Na Margem do Espaço
O Mistério da Via Láctea
O Nascimento da Terra
O Universo em Eterna Expansão
O Universo em Expansão
Onde Estão os Alienígenas?
Revelando o Universo Invisível

À PROCURA DE ONDAS GRAVITACIONAIS
The Hunt for Gravitational Waves
David Briggs / Steve Crabtree 2014 | 60min
Em março de 2014, uma equipe de astrônomos impressionou
o mundo científico ao anunciar que o telescópio terrestre
BICEP2, no Polo Sul, possivelmente havia detectado um
sinal proveniente das ‘’ondas gravitacionais’’ do início do
universo. A descoberta dessas ondulações no espaço-tempo
será decisiva para responder à pergunta mais fundamental e
persistente de toda a ciência: como nasceu o universo?
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ORIGENS
Origins
Alice Harper / Melanie Wallace / Paula S. Apsell
| 04 episódios de 60min

2004

HUBBLE: 25 ANOS REVELANDO O UNIVERSO
INVISÍVEL
Invisible Universe Revealed
Chris Schmidt / Julia Cort / Alan Ritsko 2015 | 54min

Será que o universo sempre existiu? Estamos sozinhos, ou
existem mundos alienígenas à espera de ser descobertos?
O astrofísico Neil de Grasse Tyson, diretor do Planetário
Hayden do Museu Americano de História Natural, nos
leva em uma viagem cósmica até o início dos tempos
e às profundezas do espaço, em quatro episódios:
“O Nascimento da Terra”, “Como a Vida Começou”, “Onde
Estão os Alienígenas” e “De Volta ao Começo”.

Há 25 anos, a NASA iniciou uma das experiências mais
ambiciosas na história da astronomia: o Telescópio
Espacial Hubble. Nos seus primeiros dias, o Hubble
quase foi condenado ao fracasso: um erro milimétrico
de construção o transformaria em objeto inútil. Coube
a cinco decididos astronautas a missão de restaurá-lo,
assegurando a extraordinária produção de dados que mudou
definitivamente nossa compreensão do cosmos.

CAÇANDO NA MARGEM DO ESPAÇO 1:
O MISTÉRIO DA VIA LÁCTEA
Hunting at the Edge of Space1:
The Mystery of the Milky Way
Oliver Twinch / Peter Jones / Howard Swartz 2010 | 55min

O UNIVERSO EM EXPANSÃO
Runaway Universe
Melanie Wallace / Alan Ritsko / Paula S. Apsell
2000 | 60min

O primeiro programa da série narra a história do telescópio,
de Galileu e Newton até nossos dias, relatando a descoberta
de Urano por William Herschel e sua irmã Caroline, e missões
espaciais recentes: a viagem da nave Cassini para Saturno;
o telescópio Kepler e o Observatório Espacial de Herschel.
E explica como o telescópio mudou fundamentalmente a
compreensão de nosso lugar no universo.

CAÇANDO NA MARGEM DO ESPAÇO 2:
O UNIVERSO EM ETERNA EXPANSÃO
Hunting at the Edge of Space2:
The Ever-Expanding Universe
Oliver Twinch / Alan Ritsko / Paula S. Apsell 2010 | 55min
Uma bateria de telescópios de alta tecnologia está se
juntando ao Telescópio Espacial Hubble em sua busca para
desvendar os segredos do universo. Os fantásticos aparelhos
revelam os mistérios invisíveis do espaço que começamos
a entender: a matéria escura, o andaime escondido sobre o
qual o cosmos inteiro é construído, e a energia escura, força
poderosa que está expandindo nosso universo.
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Primeiro programa de TV a explorar o enigma da
quintessência cosmológica, misteriosa força repulsiva que
cientistas acreditam se contrapor à gravidade. O programa
mostra o trabalho de duas equipes que vasculham o espaço
em busca de explosões estrelares (supernovas), mapeiam
gigantescos padrões cósmicos de galáxias, e se deparam
com questões fundamentais: qual o tamanho e a forma do
Universo? E como será seu fim?

NA MARGEM DO ESPAÇO
At the Edge of Space
David Chmura / Melanie Wallace / Paula Apsell
2013 | 53min
Entre o céu azul e a escuridão infinita do espaço cósmico
encontra-se uma fronteira que os cientistas só agora
começaram a investigar: a “aurora cintilante”, riscada
pela passagem dos meteoros e por fenômenos luminosos
conhecidos como sprites. Para observá-los, NOVA leva a
equipe de cientistas num avião, produzindo imagens em
alta tecnologia de vídeo, fundamentais para desvendar este
mistério da natureza.
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ANO INTERNACIONAL DA LUZ
Rodrigo Abdelmalack / Maurício Cancilieri / Kamila
Rutkosky 2015 | 25min

SELEÇÃO FUTURANDO/
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SESSÃO

Uma amostra do programa escolhido para a
“Homenagem Especial VerCiência 2015”

5

Ano Internacional da Luz
Poluição Luminosa
Energias Renováveis para a América Latina

O programa apresenta projetos e ideias notáveis sobre
luz, óptica e fotônica: o trabalho do CERN, a Organização
Europeia para Pesquisa Nuclear, que fica entre a Suíça e a
França; a comemoração dos 100 anos da teoria da relatividade
de Einstein; a arte iluminada e sustentável do designer
holandês Daan Roosegaarde; e a luminária de garrafa pet,
inventada pelo brasileiro Alfredo Moser.

POLUIÇÃO LUMINOSA
Rodrigo Abdelmalack / Maurício Cancilieri / Kamila
Rutkosky 2015 | 07min
Como o excesso de iluminação acaba prejudicando seres
humanos e animais: as luzes das cidades podem ser vistas do
espaço, a centenas de quilômetros de distância, uma cena
bonita, mas fatal para algumas espécies.

Cientistas Brasileiros na Europa
Túnel da Ciência
Um Ano de Futurando
UM ANO DE FUTURANDO
Rodrigo Abdelmalack / Maurício Cancilieri / Kamila
Rutkosky 2013 | 25min
Por que a cidade de Bonn, na Alemanha, com 300 mil
habitantes, tem 125 km de trilhos, enquanto São Paulo, com
seus 12 milhões, tem apenas 74km? Como abrigar o número
crescente de pessoas que se muda para os centros urbanos?
Haverá energia para abastecer todo mundo? Teremos
um desenvolvimento sustentável? As questões, tratadas
neste programa especial, nos levam a exigir soluções mais
sustentáveis e inspirar políticas públicas.
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TÚNEL DA CIÊNCIA VISITA O BRASIL
Rodrigo Abdelmalack / Maurício Cancilieri / Kamila
Rutkosky 2014 | 25min
A equipe visita no Brasil uma exposição interativa e colorida,
o Túnel da Ciência. Exibe detalhes do satélite Gaia, que vai
fazer o mapeamento da Via Láctea em 3D. Relata como o
excesso de iluminação pode prejudicar seres humanos e
animais, e recebe Erwin Neher, Prêmio Nobel de Medicina
em 1991, que explica como funciona a técnica conhecida
como patch-clamp.

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
SESSÃO

CIENTISTAS BRASILEIROS NA ALEMANHA
Rodrigo Abdelmalack / Maurício Cancilieri / Kamila
Rutkosky 2014 | 25min
Futurando percorreu cinco cidades e quase dois mil
quilômetros na Alemanha para conversar com cinco
pesquisadores brasileiros: Arnaldo Moreira elaborou o
Tandem-X, sistema de satélites que circunda a Terra;
Cynthia Gomes desenvolveu uma técnica de impressão 3D
de esqueletos artificiais; Jorge dos Santos produziu uma
solda que deixa os aviões mais leves; Renate Spripecke
pesquisa um tratamento de câncer; e Roberto Rinaldi testa a
transformação de biomassa em combustíveis.

A presença e a participação de produções
independentes internacionais

6

A Quarta Dimensão
De Olho no Céu
Circo Matemático
Equilibrismo
Dentro das Quatro (ou mais) Linhas
Fenômenos Estroboscópicos
Memória
Núcleo de Estresse e Deficiência de Atenção
O Carro com as Rodas

ENERGIAS RENOVÁVEIS PARA
A AMÉRICA LATINA
Rodrigo Abdelmalack / Maurício Cancilieri / Kamila
Rutkosky 2014 | 07min

O Código de Barras
Os Nós Mágicos

Reportagem sobre comunidades no Chile, Brasil e Bolívia
beneficiadas por um programa da Universidade de Ciências
Aplicadas de Hamburgo, na Alemanha. Os pequenos
municípios participam do Projeto de Promoção da Geração
Renovável de Eletricidade na América do Sul, para levar
eletricidade aonde ela ainda não chegou e melhorar o
potencial energético onde ela já existe.
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ISTO É MATEMÁTICA
SPM Sigma3 SIC Notícias / Portugal
Tiger da Silva / Pedro Paiva 2013-2104

Série de curtas, de 07 a 10 minutos, produzidos pela Sociedade Portuguesa de Matemática e Sigma3,
veiculados pela SIC Notícias.

FENÔMENOS ESTROBOSCÓPIOS 09min

OS NÓS MÁGICOS 09min

O matemático e apresentador Rogério Martins fala de
fenômenos periódicos. Para tal, vai saltar numa cama
elástica, dançar, correr numa passadeira, brincar com água...
mas também dedicar-se ao bricolage. Tudo isto, iluminado
por uma luz estroboscópica.

A Topologia, esta área da Matemática pouco reconhecida,
é explicada a bordo de uma embarcação clássica, a Fragata
Dom Fernando II e Glória, usando plasticina, corda e nós.
Mais concretamente, nós mágicos.

A QUARTA DIMENSÃO 08min

EQUILIBRISMO 09min

Neste episódio, Rogério Martins entra na quarta dimensão.
Embora isto possa parecer algo saído da Twilight Zone,
garantimos que é bem mais real do que parece.

Neste episódio, o matemático Rogério Martins fala sobre
pontos de equilíbrio enquanto é obrig..., ou melhor, se
apresenta como voluntário para treinar com o Corpo de
Fuzileiros da marinha portuguesa.

CIRCO MATEMÁTICO 10min

O CARRO COM AS RODAS 07min

Um grupo de professores e estudantes de Matemática
cumpre a sua missão de maravilhar, divertir e atrair o público
para a matéria. Como? Através de magia do circo! E Isto é
Matemática!

Rogério Martins tenta resolver um problema muito comum:
o que fazer quando, ao bater num buraco na estrada, ficamos
com a roda do carro “quadrada”? Confira.

CÓDIGO DE BARRAS 09min

DENTRO DAS QUATRO (OU MAIS) LINHAS 07min

O matemático Rogério Martins explica como afinal funciona
o código de barras, aquele retângulo cheio de riscas que
aparece nos rótulos de quase todos os produtos.

O campo de futebol e a Matemática usada nas suas
marcações são tratados pelo craque Rogério Martins. E Isto
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é Matemática!
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DE OLHO NO CÉU
Eye in the Sky
IAU-Astronomy Society / Suíça
Lars Lindberg Christensen 2009 | 60min
Filme oficial do Ano Internacional da Astronomia, dividido em
seis blocos, traz imagens incríveis do cosmos, captadas pelos
mais possantes equipamentos de observação astronômica.
O programa é apresentado por Joe Liske, o divertido “Dr. J”,
astrônomo do Observatório do Sul da Europa.

CIÊNCIA BRASIL
SESSÃO

Uma seleção dos principais programas de
divulgação científica da TV brasileira

7

VIDA COM CIÊNCIA: MEMÓRIA
Vida con Ciencia: Memoria
Las Minas / Chile
Claudia Ansieta Azcuy / Gastón Chedufau / Rosario
Jiménez Gili 2015 | 25min
Como aprendemos e lembramos? Por que lembrar de rostos
é mais fácil do que de nomes de pessoas? As lembranças são
guardadas de forma ordenada em nossa mente? Se durante
um dia vivemos muitas experiências, por que no dia seguinte
nos lembramos apenas de algumas? Há muitas perguntas que
cercam as nossas memórias, esta extraordinária capacidade
de preservar e armazenar a experiência vital.

45 Anos do Homem na Lua
Carbono Neutro
Circuito de Controle de Celular
Divulgação de Ciência
Etnobotânica
Grafeno
Manejo da Biodiversidade
Medo: Carlos Burle
Metamateriais
O Som e o Silêncio

NEDA - NÚCLEO DE ESTRESSE E ADIÇÃO
Vida con Ciencia: NEDA
Las Minas / Chile
Claudia Ansieta Azcuy / Gastón Chedufau / Rosario
Jiménez Gili
2015 | 25min

Olhos sobre a Floresta
Reserva Adolpho Ducke
Torre ATTO
Vacinação, por que Resistir?

Nosso cérebro está envolvido em tudo o que somos e
fazemos: atividades, personalidade, emoções, consciência,
memória, linguagem, percepção e identidade são controladas
por este pequeno órgão, que representa apenas 2% do peso
total do corpo humano, mas que consome mais oxigênio do
que todos os outros órgãos. Afinal, o que nos leva a decidir?
Quais os mecanismos que o cérebro utiliza para isso?
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VACINAÇÃO: POR QUE RESISTIR?
GloboNews Especial
Raquel Andrade / Marita Graça Bittencourt 2015 | 25min
A resistência à vacinação cresce nos Estados Unidos e no Brasil.
A Califórnia vive o maior surto de sarampo desde a década
de 80 porque mães deixaram de vacinar seus filhos, em
função de convicções pessoais. No Brasil, mães optam por
não vacinar as filhas contra o HPV, por recearem que venha
a perturbar seu crescimento.

O SOM E O SILÊNCIO
GloboNews Especial
Marita Graça Bittencourt 2015 | 20min
Hoje é quase impossível encontrar pontos de silêncio para
poder relaxar. A paisagem sonora se transformou em poluição
sonora, que já é considerada a segunda pior causa de poluição
ambiental, provocando prejuízos maiores que a da água.
Os danos vão além da surdez precoce: alterações hormonais,
do sono, estresse e até problemas gastrointestinais.

NOVA AMAZÔNIA: CARBONO NEUTRO
TV Cultura do Amazonas
Liliane Maia / Barbarah Israel / Bruno Villela 2014 | 26min
Aquecimento global e efeito estufa são termos conhecidos,
mas pouca gente sabe o que é a carboneutralização. Esses
eventos ocorrem devido a muitos fatores, mas principalmente
pelo acúmulo de emissões de dióxido de carbono na
atmosfera. Nova Amazônia nos leva a uma instituição social
que realiza um projeto por meio do plantio de agroflorestas,
na região de Uatumã, leste do Amazonas.

NOVA AMAZÔNIA: TORRE ATTO
TV Cultura do Amazonas
Fátima Santágata / Liliane Maia 2014 | 28min
Construída em meio à floresta amazônica, na Reserva do
Uatumã, a Torre ATTO (Amazon Tall Tower Observatory)
é o maior projeto de cooperação científica entre Brasil e
Alemanha, erguida num momento chave de debate das
mudanças climáticas no Brasil. O programa foi conhecer de
perto as instalações e os principais desafios que engenheiros
e cientistas tiveram que enfrentar.

NOVA AMAZÔNIA: RESERVA ADOLPHO DUCKE
TV Cultura do Amazonas
Liliane Maia / Fátima Santágara 2014 | 28min
A pesquisa na Amazônia tem pouco mais de 30 anos e é recente
o diálogo da ciência com a população da região. Na Reserva
Adolpho Ducke, a 25 km de Manaus, o professor Enio Candotti
fortalece esse diálogo com a criação do Museu da Amazônia, o
MUSA, um “museu vivo e interativo”. O programa penetra nessa
biblioteca viva, buscando diversos olhares dos que trabalham na
valorização da vida e dos ciclos reprodutivos da floresta.

45 ANOS DO HOMEM NA LUA
GloboNews Especial
Marita Graça Bittencourt 2014 23min

NOVA AMAZÔNIA: OLHOS SOBRE A FLORESTA
TV Cultura do Amazonas
Liliane Maia / Welder Alves 2013 | 25min

Em 20 de julho de 1969, mais de 500 milhões de pessoas no
mundo todo observaram as imagens em branco e preto dos
astronautas Neil Armstrong e Edwin Aldrin se movimentando,
lentamente, no Mar de Tranquilidade. Oito anos antes, John
Kennedy, em mensagem ao Congresso, afirmava que os EUA
deveriam se colocar como meta “levar um homem à Lua
e trazê-lo a salvo à Terra”, antes do fim da década.

A Amazônia tem papel-chave na manutenção do clima
do planeta, possui a maior reserva de água doce do país
e um patrimônio genético de valor incalculável - além de
testemunhar conflitos de fronteira entre países que lutam
pelo desenvolvimento. Esses aspectos colocam a floresta no
centro das atenções e dos olhares de todo o mundo. Vale
conferir as diferentes interpretações sobre a região.

52

53

CIÊNCIA BRASIL
SESSÃO

A CIÊNCIA QUE EU FAÇO
MAST/MCTI
Vera Pinheiro 2013 / 2015 | episódios de 04 a 10min

7

TOME CIÊNCIA: GRAFENO, MATERIAL DO FUTURO
Casa do Vídeo
André Motta Lima 2015 | 55min
O gás carbônico é considerado vilão do aquecimento global.
Mas o átomo de carbono, que compõe as moléculas que
dão origem à vida, está presente nas mais variadas formas
encontradas na natureza. Em 2004, os cientistas passaram
a lidar com outra forma de apresentação do carbono: o
grafeno, considerado o material do futuro. Especialistas
explicam se ele tem mesmo o poder de mudar muita coisa
no mundo.

TOME CIÊNCIA: METAMATERIAIS
Casa do Vídeo
André Motta Lima 2015 | 55min
Em algum momento da vida, você já pensou em ficar invisível?
Certamente quase todo mundo já imaginou como seria passar
por isso. O que pouca gente sabe é que os físicos estão cada
vez mais perto desta realidade, uma das possibilidades que
podem ser alcançadas com os metamateriais. São novos tipos
de materiais produzidos artificialmente e têm propriedades
que não são encontradas na natureza.

CEREBRANDO: MEDO
Vídeo Ciência
Sergio Brandão 2013 | 25min
Como manter o equilíbrio diante do medo? A neurocientista
Suzano Herculano-Houzel conversa com Carlos Burle,
surfista profissional, duas vezes campeão mundial, e que
atualmente compete pelo recorde de maior onda já surfada.
Será que, apesar dos anos de treino, um surfista de ondas
gigantes não sente medo? As pessoas corajosas não sentem
medo? O bate-papo cruza neurociência e esportes radicais.
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Série de entrevistas, de curta duração, dirigida a professores e estudantes do Ensino Fundamental e
Médio, sobre o trabalho de cientistas e pesquisadores brasileiros, que também relatam sua trajetória
profissional e o despertar para a carreira científica.

ETNOBOTÂNICA 08min
Graduado em Etnobotânica pela Universidade de Princeton,
com mestrado e doutorado em Antropologia na Califórnia,
o norte-americano Glenn Shepard atua em Etnobotânica,
Antropologia Médica, Etnoecologia e Ecologia Humana.
Especialista em Etnologia Indígena, conta sua experiência
profissional e a primeira vez em que pisou numa aldeia
amazônica, quando iniciou um trabalho junto a tribos indígenas.

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 08min
Divulgar ciência não é só falar bem da ciência, mas discutir,
de fato, o impacto que ela tem no cotidiano das pessoas.
Graduada em Comunicação Social pela PUC-Rio e com pósdoutorado na University College London, Luisa Medeiros
Massarani discorre sobre a linguagem científica e uma série
de aspectos que um jornalista ou divulgador da ciência deve
abordar em seu trabalho na área de ciência e tecnologia.

CIRCUITO DE CONTROLE DE CELULAR 06min
Maurício Flávio de Moraes, estudante de Engenharia
Eletrônica da Divisão de Ensino Profissional do Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (ITA), mostra um projeto que
desenvolveu antes mesmo de ingressar no curso: a partir de
peças comuns encontradas em casa, construiu um circuito
que pode ser controlado a distância por um celular.

MANEJO DA BIODIVERSIDADE 06min
Engenheiro agrônomo, com mestrado em Ciências Florestais,
Tadeu Melo da Silva atua na área da Sociobiodiversidade.
Seu trabalho é ajudar populações tradicionais a gerenciar
os recursos naturais, com foco nos extrativistas e indígenas.
Para Tadeu, “um bom profissional da área deve gostar não
só da natureza, mas também de trabalhar com pessoas. Não
lidamos apenas com plantas, mas com pessoas que lidam
com plantas”.
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PALESTRA LECTURE

A BBC NO
ANO INTERNACIONAL
DA LUZ
BBC IN THE INTERNATIONAL
YEAR OF LIGHT
por Jacqueline

Smith

Produtora Executiva do
Departamento de Ciência
da BBC (BBC Science)
com tradução simultânea e exibição de
trechos selecionados de programas.
Convidada especial da Mostra VerCiência, Jacqueline Smith vai falar
sobre os programas de TV que a BBC produziu especialmente para
comemorar o Ano Internacional da Luz (2015), relacionados à história
das descobertas científicas sobre luz, cor e tecnologias óticas.
Jacqueline Margaret Smith é Produtora Executiva do Departamento
de Ciência da BBC. Há 20 anos ela tem sido responsável pela
produção de séries de grande audiência, entre as quais “Acredite em
mim, Eu sou um Médico” (Trust me, I’m a Doctor) e “A Verdade Sobre...”
(The Truth about...). Nos últimos anos, diversos de seus programas
receberam prêmios importantes como o Bafta Scotland Award e o
Rockie Award.
Sua palestra às 19 horas do dia 21 de outubro, no CCBB-Rio, aborda
o tema “A BBC e o Ano Internacional da Luz”, assunto de sua mais
recente produção, “Cor: o Espectro da Ciência: Cores da Terra”
(Colour, the Spectrum of Science: Colours of Earth), em exibição às
18 horas no Cinema II do CCBB-Rio.
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HOMENAGEM ESPECIAL 2015
SPECIAL TRIBUTE AWARD

FUTURANDO
Deutsche Welle Brasil
O programa FUTURANDO, produzido pela redação brasileira da
emissora alemã Deutsche Welle, foi o escolhido para receber a
HOMENAGEM ESPECIAL VERCIÊNCIA 2015 “por sua promissora
contribuição à difusão da cultura científica pela TV em seus três
primeiros anos de existência”.
O troféu HOMENAGEM ESPECIAL VERCIÊNCIA 2015 foi entregue
aos representantes da equipe de produção do programa no dia 19 de
outubro, durante a Sessão de Abertura da Mostra, no Cinema-I do
CCBB-Rio.
FUTURANDO mostra semanalmente projetos inovadores das áreas
de ciência, meio ambiente e tecnologia, apresentados com imagens
de alta qualidade e uma linguagem acessível ao grande público: da
pesquisa espacial às inovações da medicina, das mudanças do clima
aos esforços para transformar nossas cidades e criar metrópoles
sustentáveis. O programa é produzido especialmente pela Deutsche
Welle para o público brasileiro, sendo veiculado nas principais
emissoras educativas e culturais do país.
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