
 

 

AÇÕES PARA A POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA 
  

O PPG participou 
ativamente da organização do 
evento “Pint of Science", um dos 
maiores eventos de divulgação 
científica do mundo. Durante o 
festival, os pesquisadores 
conversam com o público de 
forma descontraída em bares e 
restaurantes debatendo achados 
científicos de grande relevância 
para sociedade. Este festival foi 
idealizado inicialmente na 
Inglaterra em 2012 e 
rapidamente se disseminou com 
muito sucesso no mundo todo. 
Na edição de 2018 houve a 
participação de 20 países e 56 
cidades brasileiras. O professor 

Pedro Paulo Soares, membro do corpo permanente 
do programa, foi o coordenador do evento em 
Niterói. As atividades foram realizadas em três bares 
e restaurantes diferentes durante os três dias do 
evento. As discussões foram nos seguintes temas: (1) 
Qual segurança pública precisamos? (2) O meu país é 
o futebol: esporte e política em debate (3) O futuro 
através dos games (4) A física das coisas: da luz, dos 
astros e da cerveja (5) Comportamento pró-social e 
altruísmo: evidências da Neurociência para a vida em 
sociedade. A estimativa de participação da 
organização foi de aproximadamente 600 pessoas. 

 

 

 

 

 

 

Professor Pedro Paulo, coordenador do Pint of 
Science- Niterói, fazendo a abertura  dos eventos 
nos bares da cidade 

Docentes do programa participando do Pint of Science. Nesse 
dia as professoras Karin Calaza e Leticia de Oliveira fizeram 
apresentação e dialogaram com o público do bar 



 

 

 

 

 

 

Os docentes e 
discentes participaram 
ativamente das ações 
de divulgação científica 
organizada pela 
Universidade tais como 
o evento "UFF NAS 
PRAÇAS", realizado em 
dois locais de Niterói 
com ampla circulação 
de pessoas em 2019.   

O objetivo foi 
mostrar para a 
sociedade o impacto e 
o valor das atividades 
desenvolvidas nas 
universidades públicas.  

 

No último evento os 
alunos confeccionaram cartazes, 
realizaram práticas interativas, 
conversaram e tiravam dúvidas 
dos transeuntes que se 
interessavam em participar das 
atividades e falavam sobre seus 
projetos de pesquisa e que 
impacto este conhecimento 
traria para a     sociedade.  Este 
evento teve imensa visibilidade e 
apresentou ao público os 
benefícios sociais que a 
universidade propaga, incluindo 
os programas de pós-graduação.  

 

Docentes e discentes do programa interagindo com a população em uma praça no centro da cidade, local próximo 
a estação rodoviária e de densa circulação de pessoas. 


