APRESENTAÇÃO DO
PROGRAMA

Uma iniciativa do Projeto Imagine, UFSC
(Brasil) em parceria com a
Universidade de Bordeaux (França)

Nossos Convidados Especiais

O Projeto Imagine da Universidade Federal de Santa
Catarina ( UFSC, Brasil ) e a Universidade de Bordeaux ( UB,
França ) estão criando um programa educacional
inovador que visa oferecer às futuras gerações de
cientistas, cidadãos e profissionais, um treinamento
mais abrangente, ético e socialmente engajado, que vai
ajudá-los a enfrentar e superar os desafios globais
atuais e futuros.
Após a pandemia de Covid-19 e pelos próximos anos
ou décadas, a educação universitária ocorrerá em
uma ampla variedade de contextos sociais, sanitários
e tecnológicos, onde "trabalhar juntos estando
separados" será cada vez mais comum.
Além disso, a mobilidade acadêmica será aprimorada
por meio de cursos internacionais online que
conectarão alunos e professores de diferentes países,
promovendo assim uma aprendizagem
multicultural, inclusiva e colaborativa. Diante dessa
perspectiva, o Colégio de Ciências e Tecnologias da
UB e o Núcleo Imagine de popularização científica
da UFSC, com o apoio de mais de uma dezena de
instituições internacionais, estão criando o curso
Intercâmbio Virtual MAGINE: "As Línguas da
Ciência", que será ministrado online, em inglês e
simultaneamente para alunos da UB e da UFSC.

Combinando abordagens teóricas e práticas, este
curso abordará o papel da ciência na sociedade e o
papel do público nos debates científicos, numa
perspectiva internacional e sustentável. Por meio
de estratégias inovadoras e multiculturais, nosso
objetivo é levar os participantes a refletirem sobre
seu papel na democratização do conhecimento,
conectando-o e aplicando-o às grandes questões
globais.
Ao final de uma parte teórica introdutória, equipes
mistas ou duplas de alunos (França-Brasil)
escolherão um projeto prático em uma das três
categorias descritas a seguir:

1 ) Sci-Trip
Usando uma plataforma virtual, pares mistos de alunos terão
acesso a um menu temático e a um mapa-múndi da diversidade
científica. Nesse último, eles encontrarão cerca de 30 retratos de
personalidades internacionais que trabalham com ciência ou na
interface ciência-sociedade.

Este painel global representará uma ampla gama de diversidade
disciplinar, étnica, social e de gênero e incluirá pelo menos 16
países localizados em diferentes continentes. Cada retrato estará
"linkado" a um ou mais temas do menu e vice-versa, de modo que,
ao selecionar um tema, cada dupla de alunos poderá escolher uma
personalidade que represente: um tema de interesse, uma cultura
particular e um aspecto do engajamento ciência-sociedade.
As fotografias dos cientistas representarão pelo menos os seguintes países:
França, Brasil, Marrocos, Egito, Benin, Nigéria, África do Sul, Moçambique,
Espanha, Alemanha, Itália, Colômbia, EUA, Canadá, México e Austrália
.

O menu temático, que também estará disponível na plataforma,
contemplará 8 temas: A) Mudanças Climáticas e Biodiversidade; B)
Energia Renovável; C) Educação; D) Ciência e Sociedade; E) Ciência e
Gênero; F) Ciência e Etnia; G) Neurociências; H) Ciência de Produtos
Naturais.

Cada cientista/comunicador(a) de referência será convidado para uma
entrevista online de 75 minutos com os alunos que escolheram seu
tópico (1º contato). Esta entrevista será estruturada de acordo com
critérios científicos, culturais e sociais relevantes que serão
estabelecidos ao longo do curso, após uma investigação prévia a ser
realizada por cada dupla de alunos sobre o tema, cultura e
personalidade acadêmica do/a cientista selecionado/a (pré -projeto).
A partir da entrevista, cada dupla produzirá um relatório final (projeto)
em formato de artigo. Antes de ser disponibilizado para toda a turma e
para o público, este relatório será analisado e aprovado pelo/a cientista
entrevistado/a. Desta forma, em um segundo encontro online, com
duração de 45 minutos (2º contato), ele/ela dará um feedback aos alunos
sobre o produto de seu projeto.
Os alunos interagirão uns com os outros em inglês e com a
personalidade científica escolhida em inglês, francês ou português,
dependendo de sua fluência nesses idiomas.

Cada tema do menu (página
anterior), ao ser clicado,
levará o/a usuário/a a um
painel de cientistas e
comunicadores/as
científicos/as
relacionados/as (como este
da esquerda).
Cada especialista, ao ser
clicado, levará o/a usuário/a
a um cartão individual que
resumirá seus atributos
biográficos, científicos,
culturais e sociais.
Se cientista e autores/as dos
relatórios concordarem, seu
trabalho será divulgado. Os
relatórios em formato de
texto serão preparados para
serem submetidos a: 1) uma
revista de divulgação
científica, ou 2) a
enciclopédia livre
Wikipedia.

2) Teaching-tool Dev
Equipes mistas de quatro alunos (2 UB + 2 UFSC) também
poderão desenvolver projetos de inovação pedagógica
(por exemplo, criação de uma ferramenta, processo ou
jogo inovador para uso na educação e divulgação
científica), cujos produtos (ou protótipos) serão avaliados
ao final do semestre.
Os alunos inscritos nesta categoria poderão escolher entre
projetos em andamento e novos projetos concebidos por
eles mesmos. Veja alguns exemplos de projetos em
andamento, liderados por alunos de graduação da UFSC,
na próxima página.

Aplicativo para smartphone com
jogos do Projeto Imagine e
outros Recursos Educacionais
Abertos (REA)

Ferramenta
virtual interativa
para "viajar" entre
as dimensões da
ciência, indo do
macroscópico
(futebol) ao
microscópico
(DNA)

Ima-gene: jogo educativo, feito de madeira, para ensinar
código genético, expressão gênica, mutações (como as que
mudam constantemente o SARS-CoV-2) e biodiversidade
molecular. Já testado com alunos latino-americanos e africanos,
em parceria com a Oficina do Aprendiz.

3) Rural Workshops
Dependendo da situação sanitária (mas tão logo quanto
possível), workshops científicos, semelhantes aos já
realizados pelo Projeto Imagine no Brasil e no Peru,
serão desenvolvidos em uma área rural de Nouvelle
Aquitaine, na França.
O primeiro tema a ser aplicado, "DNA, diversidade e
hereditariedade", foi concebido para promover a
aprendizagem prática e a compreensão sobre a
diversidade biológica e humana e, assim, contribuir
para o combate ao preconceito, à polarização e aos
conflitos violentos na sociedade.
Depois de experimentar este módulo na França, vamos
propor sua aplicação em um país do Norte da África.
Essas experiências servirão de base para um futuro
programa permanente, onde equipes plurinacionais de
alunos e docentes realizarão missões de popularização
científica no Brasil, França e/ou África.

?

Aspectos Técnicos

Quem é o responsável por este curso:
André Ramos e Norma Machado (UFSC); Marc Landry e Alexandra
Reynolds (UB)
Professores/pesquisadores participantes neste curso:
Pascal Fossat e José Eduardo Gomes (Biologia, UB), Marie-Pierre
Moisan (Nutrineuro, INRAE).
Alunos elegíveis (1ª edição: setembro a dezembro de 2021)
UFSC (20 vagas): Todos/as alunos/as de graduação
UB (20 vagas): Todos/as alunos/as do 3º ano de graduação do
Colégio de Ciências e Tecnologias (10 vagas serão reservadas para
alunos/as de Ciências da Vida).
EMN-online (Mestrado Euro-Mediterrâneo em Neurociência e
Biotecnologia, 6 vagas): Alunos/as de 2º ano.
- Este curso será opcional e contará como 4 horas-aula para alunos da
UFSC e substituirá um curso de inglês e contará 3 ECTS para alunos da
UB.
- Ver Apêndice para saber as regras especiais para alunos do EMN-online.
- Todos os alunos devem falar inglês (nível avançado é recomendado) a fim
de poderem compreender, debater e escrever sobre tópicos da disciplina.
Frequência em anos futuros
Uma vez por ano, com início em setembro
Créditos totais
4 créditos = 72 horas-aula = 25 h de aulas online síncronas + 47 h
autônomas, de trabalho em equipe supervisionado (alunos UFSC)
Avaliação
Assiduidade (10%); Comunicação em inglês (avaliada pela Dra
A.Reynolds; 10%); Participação nas discussões (10%); Pré-projeto
(20%) Relatório final (50%).
Fórum de encerramento
Ao final de cada edição, todos os participantes (incluindo nossos
convidados especiais) serão convidados para um fórum online onde
todos/as se encontrarão para discutir um tema de interesse global,
como por exemplo: A Necessidade de Diversidade Científica na Proteção
da Biodiversidade

Nossos Convidados Especiais
Essa lista provisória ainda será ampliada. Ela inclui apenas aqueles convidados que confirmaram seu
aceite. A maioria dos nomes está relacionada a mais de um tema e todos se relacionam de alguma forma
com Ciência e Sociedade, de modo que a presente categorização é temporária e aproximativa.
MUDANÇAS CLIMÁTICAS E BIODIVERSIDADE
- Ana Claudia Nepote: Especialista em comunicação científica com foco na produção e consumo
sustentável de alimentos, produtora de rádio, membro do conselho da Rede Latino-Americana e
Caribenha para a Popularização da Ciência e Tecnologia (2015-2019), Membro da Rede Mexicana
de Jornalistas Científicos, Univ. Nacional Autônoma do México, Morelia, México.
- Ana Luisa Mangabeira Albernaz: Especialista em biodiversidade e bioma Amazônia, Diretora
do Museu Goeldi fundado em 1866, mais antiga instituição científica da Amazônia, onde são
realizadas pesquisas estratégicas sobre sócio-biodiversidade, MPEG, Belém do Pará, Brasil.
- Bárbara Segal: especialista na dinâmica de sistemas recifais em resposta a fatores estressantes
como as mudanças climáticas globais, diretora do Laboratório de Ecologia de Ambientes Recifais
e vice-secretária da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência de Santa Catarina. UFSC,
Florianópolis, Brasil.
- Btissam Elamrani: Química, especialista em gestão e sustentabilidade da água, membro da
Aliança Marroquina para o Clima e o Desenvolvimento Sustentável, Professor da Faculté des
Sciences Ain Chock, Casablanca, Marrocos.
- Dávila Corrêa: Cientista Social, especialista em Sociologia Rural e do Desenvolvimento, é
Diretora de Manejo e Desenvolvimento do Instituto Mamirauá, que desenvolve pesquisa e
manejo de recursos naturais e desenvolvimento social, principalmente na região do Médio
Solimões, na Amazônia. Tefé, Amazonas, Brasil.
- Fouad Amraoui: Hidrogeologista, Presidente da associação "Ação para o Desenvolvimento
Sustentável", Membro da Aliança Marroquina para o Clima e o Desenvolvimento Sustentável,
Professor da Faculté des Sciences Ain Chock, Casablanca, Marrocos.
- Francesco d'Errico: Arqueólogo, estuda o surgimento de inovações culturais na Idade da Pedra
Média. Publicou recentemente um artigo muito comentado, descrevendo o caso mais antigo de
sepultamento humano na África, uma criança chamada Mtoto. Estuda o papel das mudanças
climáticas na evolução humana. Recebeu a medalha de prata do CNRS e o prêmio FabioFrassetto da Accademia dei Lincei. CNRS/UB, Bordeaux, França.
- Gilles Boeuf: Professor Emérito da Universidade Sorbonne, Presidente do Museu Nacional de
História Natural da França (2009-2015), Presidente do Conselho Científico da Agência Francesa
para a Biodiversidade (2017-2020), atual Presidente da Ethic Ocean Association, Officier de l'Ordre
National du Mérite, Chevalier de la Légion d'Honneur, Grande Médaille Albert 1er de Monaco, França.
ENERGIA RENOVÁVEL
- Pedro Santos: Especialista em pesquisa de energia eólica utilizando novas tecnologias, com
experiência no Brasil, Dinamarca e Alemanha, Pesquisador Associado no Instituto Fraunhofer de
Sistemas de Energia Eólica, Bremerhaven, Alemanha.
- Ricardo Rüther: Engenheiro Metalúrgico, especialista em energia solar fotovoltaica, Diretor do
Laboratório Fotovoltaica, premiado com o ISES Achievement Through Action 2019 pela Sociedade
Internacional de Energia Solar, construiu o primeiro ônibus movido a energia solar em uma
universidade brasileira, UFSC, Florianópolis, Brasil.
EDUCAÇÃO
- Joana Mongelo: Educadora, especialista em cultura e língua Guarani, Primeira indígena Guarani
do Sul do Brasil a obter o título de Mestre, professora em várias escolas indígenas e nãoindígenas, Palhoça, Brasil.
- Júlio Albino Mananguera: Educador, professor de uma escola secundária rural do Distrito de
Caia, Sofala, prepara alunos para participarem na Feira Nacional de Ciências de Moçambique.
Caia, Moçambique.

- Lucia A. Ruocco: PhD em Neurociências pela Universidade de Nápoles, cresceu em Salerno,
perto das antigas cidades gregas de Paestum e Velia. Leciona Matemática e Ciências em escolas de
ensino médio em pequenas aldeias nas montanhas de Cilento, Vallo Della Lucania, Itália.
- Torres Webb: Um orgulhoso homem australiano e indígena do Estreito de Torres, que
trabalhou com muitas escolas no Norte de Queensland. Torres traz uma ampla experiência de
defesa da ciência internacional e nacionalmente. Ele sempre viu a ciência como uma ferramenta
para apoiar a reconciliação dos primeiros povos da Austrália com a comunidade australiana em
geral.
CIÊNCIA E SOCIEDADE / CIÊNCIA E GÊNERO / CIÊNCIA E ETNICIDADE
- Andres Ruiz: Biólogo Molecular, Coordenador do Clube de Astronomia para cegos "O Olho
Sonoro", Diretor do programa de rádio "Universo em Expansión", Responsável Cultural e
Acadêmico do Museu de Ciências "Parque Explora y Planetario" em Medellín, Colômbia.
- Elizabeth Rasekoala: Engenheira Química, Especialista em inclusão sociocultural e igualdade de
gênero, Presidente da Rede Pan-Africana para a Popularização da Ciência e Tecnologia e
Comunicação Científica, membro do Comitê de Monitoramento e Avaliação da Estratégia de
Ciência, Tecnologia e Inovação para a África, Cidade do Cabo, África do Sul.
- Ezra Alberto Chambal Nhampoca: Doutora em Linguística, Perita em Línguas Bantu, membro
do Projecto PorChang para a elaboração de dicionários de Changana, organizadora do Congresso
"Mundos das Mulheres 2021", Professora na Universidade Eduardo Mondlane, Maputo,
Moçambique.
- Jennyfer Ambe: Trabalha com temas de segurança sanitária, doenças infecciosas emergentes e
bioética. Presta suporte à iniciativa de pesquisa "Mãe e Infância Segura" na Nigéria; apoia o
Projeto 1808 em Serra Leoa e o de Empoderamento da Juventude no Quênia. É coordenadora
internacional do GET (Global Emerging Pathogens Treatment Consortium). Abuja, Nigéria.
- Joziléia Kaingang: Líder do povo indígena Kaingang, com mestrado e doutorado em
Antropologia Social, foi coordenadora pedagógica do Curso de Graduação Intercultural Indígena
do Sul da Mata Atlântica da UFSC (2016-2020). Especialista em: Mulheres indígenas, saúde e
sexualidade, território e educação, foi eleita em 2020 para mandato coletivo na Câmara
Municipal de Florianópolis, SC, Brasil.
- Marie-Lise Sabrié: Diretora de Cultura Científica e Tecnológica do Instituto Nacional de
Pesquisa para o Desenvolvimento Sustentável (IRD) da França, é peça-chave na agenda de
desenvolvimento internacional. Criou dispositivos educacionais inovadores para introduzir os
jovens ao processo científico, em prol dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Chevalier
dans l’Ordre National du Mérite. IRD, Marselha, França.
- Washington Castilhos: Especialista em comunicação científica, jornalista científico desde 1996.
É jornalista freelancer da SciDev.Net e trabalhou na assessoria de imprensa da Fundação Oswaldo
Cruz de 1996 a 2000. De 2004 a 2016 foi chefe de comunicação do Centro Latino-Americano
sobre Sexualidade e Direitos Humanos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. UFRJ, Brasil.
CIÊNCIA DE PRODUTOS NATURAIS
- Boris Brice Legba: Especialista em fitoterápicos, melhor apresentação Africana do concurso
Imagine-Pangea (2017) e Prêmio AUF no Concurso Internacional de Eloquência da Universidade
Paris 1, participou da Escola Paulista de Ciências Avançadas em Diplomacia Científica (2019), é
pesquisador da Universidade de Abomey-Calavi, Benin.
- Vanderlan da Silva Bolzani: Especialista em química de produtos naturais, professora visitante
da Universidade Pierre e Marie Curie (2011), vencedora de inúmeros prêmios, incluindo Mulheres
Destacadas em Ciência Química e Engenharia da IUPAC, Prêmio Kurt Politzer de Inovação
Tecnológica e Medalha de Comandante da Ordem Nacional do Mérito Científico. Membro da
Academia Mundial de Ciências e ex-vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência. Seu pai era um índio Tabajara. UNESP, Brasil.

NEUROCIÊNCIA
- Amira Zaky: Especialista em modelos de doenças neurológicas, coordena projetos de
extensão com jovens drogadictos da periferia de Alexandria, Professora de Bioquímica da
Faculdade de Ciências da Universidade de Alexandria, Egito.
- Leandro F. Vendrúscolo: Especialista em busca compulsiva de drogas, cientista da equipe do
Instituto Nacional de Abuso de Drogas (NIDA), recebeu o prêmio NIDA Director's Rising Star
de 2018, sua pesquisa levou à descoberta de alvos potenciais para novas estratégias
farmacológicas e não-farmacológicas para o tratamento da toxicodependência, NIH,
Baltimore, EUA.
- Mara Dierssen Sotos: Especialista em genética do retardo mental, seu trabalho trouxe
melhorias no desempenho cognitivo de pessoas com síndrome de Down. Recebeu vários
prêmios, incluindo a Medalha Big Vang, o Prêmio Otimista Comprometido com a Ciência e o
prêmio de Evolução Feminina. Ela é vocalista de um grupo de 'pop-rock' que visa aumentar a
consciência social. Ela também promove o projeto musical que deu origem a um álbum no
qual pessoas com síndrome de Down ganham voz, Center for Genomic Regulation,
Barcelona, Espanha.
- Natalli Granzotto: Membro do Projeto Imagine, desenvolve seu projeto de doutorado sobre as
bases neurobiológicas e genéticas da hiperatividade e da emocionalidade, trabalha com
modelos animais de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade. Participa de projetos de
divulgação científica nas redes sociais. Organizou, com seu supervisor G. Izidio, uma série de
vídeos relacionados à Ciência e Covid-19 sobre como os medicamentos são desenvolvidos.
UFSC, Brasil.
- Richard Brown: especialista na caracterização comportamental de camundongos
consanguíneos, mutantes e nocautes, investigou modelos de roedores da doença de Alzheimer,
síndrome do X frágil, TDAH e transtorno do espectro autista, escreve sobre a história da
neurociência e ajudou a criar programas de neurociência em universidades da África, foi
professor visitante na Universidade de Oxford, Universidade de Cambridge, Wolfson College,
Universidade de New South Wales, Austrália. Professor da Universidade Dalhousie, Halifax,
Canadá.
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Apêndice
Os/as alunos/as do Mestrado Euro-Mediterrâneo em Neurociências
e Biotecnologia (EMN-online) estarão sujeitos/as às seguintes regras
especiais:
- Na edição de 2021 serão aceitos/as até 6 alunos/as do 2º ano.
- Os alunos/as trabalharão em duplas, preferencialmente
representando dois países diferentes (no caso do Sci-Trip).
- Diferente dos/as alunos/as de graduação, alunos/as de mestrado
não serão obrigados/as a acompanhar a parte teórica do curso. No
entanto, serão bem-vindos/as a acompanhá-la, se assim desejarem.
- A parte prática será considerada como equivalente a uma parte da
disciplina regular de “Regulamentos, Leis e Bioética”. O percentual
dessa equivalência ainda será definido.
- Os/as alunos/as desenvolverão seus projetos práticos em uma das
duas categorias:"Sci-Trip" ou "Rural Workshops".
- No caso do "Sci-Trip", alunos/as do EMN-online terão prioridade
sobre outro/as alunos/as ao escolherem neurocientistas para
interagirem durante seus projetos Sci-Trip. Além da investigação
sobre aspectos acadêmicos, culturais e sociais de cada personalidade
entrevistada, alunos/as EMN também explorarão aspectos
profissionais da área neurocientífica, com o objetivo de ampliar sua
visão sobre carreiras futuras.
- Diferentemente dos alunos/as de graduação, alunos/as EMN
deverão apresentar seu relatório final perante um painel de
neurocientistas convidados/as.
- No caso dos "Rural Workshops", os alunos/as serão convidados a
desenvolver atividades científicas educacionais, com duração de 1
ou 2 dias, que serão aplicadas em uma escola de sua escolha
localizada no seu país de origem. O planejamento dessas atividades
será supervisionado pelos professores Marc Landry e André Ramos,
com o auxílio da aluna de doutorado Natalli Granzotto da UFSC.

