
Ciências para todos

Um museu científico itinerante, 

utilizando kits interativos, TV e 

internet.



EDUCANDO ATRAVÉS DA TV, RÁDIO 

JORNAIS E INTERNET.

São Carlos - USP



CEPOF é parte de um programa

CEPID, criado pela FAPESP in 1998

CEPID

RESEARCH

CEPID

INNOVATION

CEPID

DISSEMINATION



Profissões mais respeitadas

EUA: Enfermeiro-47%

Professor – 49%

Médico -52%

Bombeiro- 55%

Cientista – 57% ( primeiro lugar )

Brasil: somente médico figura entre as cinco mais respeitadas

( que inclui advogado ,professor, engenheiro, dentista, etc…) . 

Cientista não é nem possibilidade de escolha nas entrevistas

Faz lembrar a frase do Dr. Rubia – “Os países investem em ciências

porque são ricos ou são ricos porque investem em ciência?”



PESQUISA REALIZADA PELO NOP WORLD  -
Jovens Brasileiros

 Assistindo TV: 18,4 h/semana

 Usando Computador: 10,5 h/semana

 Lendo : 5,2 h/semana

Indicativo dos meios que devemos usar  para educar os jovens 



Nossa experiência com Difusão de Ciências

Produção de 

vídeos

Programas de TV

Jornais

Visitações à escolas





Kits interativos







Exposição no Shopping Iguatemi de São Carlos 













Resultados finais das atividades de Difusão - 2007

• levamos ciência de forma informativa e educativa para 
8.100 pessoas/semana.
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•Quem precisa receber ciência no Brasil não

tem acesso fácil ao transporte para chegar aos

locais disponíveis ( GRANDES CENTROS)

•As escolas precisam conseguir ônibus levar

os alunos. Além disso, sair das escolas

envolve riscos.

•Há necessidade de educar as crianças e 

também os pais sobre o verdadeiro valor da

ciência.

•A ação efetiva será muito maior se o museu

for à escola.

Por que um museu itinerante ?



•Estaremos atuando:

•Presencialmente

•Pela TV

•Pela Internet

Nossa atuação



Ciência para todos: um museu científico itinerante, 

utilizando kits interativos, TV e internet.

Objetivos do Projeto

Criar um Museu Itinerante de Ciências, que utilize os inúmeros recursos áudio-

visuais desenvolvidos no IFSC, associados a kits interativos e a exibições em TV. 

O MUSEU ESTARÁ ONDE AS PESSOAS ESTIVEREM…..

Atividades a serem desenvolvidas 

(a) visitação a escolas, através do programa A USP vai à sua escola;

(b) produção de programas de TV e de vídeos que mostrem diversos 

tópicos da ciência em uma linguagem mais acessível; 

(c) exibições públicas em shoppings, correios e demais locais públicos, 

que permitam que milhares de pessoas tenham maior acesso à ciência;

(d) ministrar  cursos e palestras sobre inovações da ciência às escolas e à 

comunidade em geral e seguidas pela exibiçao do museu itinerante

(e) produção de novos materiais didáticos.



Como será o museu?

 Temático: A revolução na vida, nos materiais e na óptica.

 Cada tema será abordado pelos seguintes aspectos:

 História :  quem fez? Como fez?
 Uma viagem ao tema
 O futuro
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História do microondas



Material que constituirá o museu
 Presencial: 

 Parte interativa: painéis eletrônicos do tipo pergunta-resposta, com voz ou
e/ou imagens em vídeo.

 Vitrines: cenários em montagem 3D representando situações diversas do 
mundo cientifico, como a evolução dos laboratórios científicos e a evolução
dos seres humanos.

http://www.direitodefamilia.com.br/
G&G INTERATIVA



Material que constituirá o museu
 Presencial: 

 Parte interativa: painéis eletrônicos do tipo pergunta-resposta, com voz ou
e/ou imagens em vídeo.

 Viagem virtual: telões no qual numa proposta do tipo “home theater”, 
mostra-se viagens por museus existentes no mundo , ou animações, ou
filmes.

 Vitrines: cenários em montagem 3D representando situações diversas do 
mundo cientifico, como a evolução dos laboratórios científicos e a evolução
dos seres humanos.

Criado por Tecnologia, Arte e Design - Site Hipermidia



 NA TV 

Todo o material exibido poderá

ser visto também na TV em

horários pré-determinados.

The London Science Museum

Visitas a museus famosos do 

mundo todo: Programa “Por 

dentro dos Museus”

( contato prévio com Londres)



 Na Internet:
 Teremos um servidor contendo filmes de todos  os kits do museu 

itinerante com explicações  e imagens.

 Porções dos materiais exibidos na TV

 Histórias dos grandes feitos cientificos

 Grandes debates da ciência em imagens e som( exemplo - a idade 
da terra, etc)

 Aulas interativas sobre “como funcionam as coisas”





Science for Everyone!

Thank you


