Nove cientistas da UFMG são retratados em
série sobre os treze grandes pesquisadores
do Brasil

Por Hellen Perucci
Os cientistas mineiros são o grande destaque da série "Cientistas Brasileiros Entre os Melhores", da
TV Cultura, que concorre ao Grande Prêmio de Cinema Brasileiro na categoria Melhor Série
Documentário para a TV Paga, no próximo dia 28/11. A série da showrunner mineira Claudia Santos
retrata em 13 episódios grandes descobertas de cientistas brasileiros, sendo que 9 deles são
pesquisadores da UFMG. A categoria também conta com produções como “Amarelo Prisma” (GNT) e
“Anitta: Made in Honório” (Netflix). A premiação acontecerá no dia 28 de novembro de 2021.
Nos episódios 01, 02, 03, 06, 07, 09, 11, 12 e 13 o espectador poderá acompanhar o trabalho de
cientistas renomados da Universidade Federal de Minas Gerais nas mais distintas áreas da vida
como saúde mental, reaproveitamento de óleo de cozinha, medicamentos contra a asma, o
desenvolvimento da vacina contra a brucelose em diferentes espécies animais, avanços nos estudos
sobre o Alzheimer, genética dentre outros tantos temas que afetam diretamente a nossa vida,
mostrando o quanto a ciência é fundamental para os seres.
Claudia Santos, showrunner e autora da série, destaca que apesar da indicação para finalista, neste
ano, já temos uma vencedora e nos contou um pouquinho sobre a produção:

“A vencedora esse ano foi a ciência. A ciência que evitou uma catástrofe ainda
maior e desenvolveu em apenas um ano vacinas que já foram aplicadas em mais
de sete bilhões de pessoas: As vacinas contra a covid. A ciência feita no Brasil e
por brasileiros é tão eficiente quanto as melhores do mundo. A minha série de TV
chamada “Cientistas Brasileiros Entre os Melhores” mostra justamente isso, a
ciência de ponta feita no Brasil. A série tem animação, ficção e documentário e
mostra de uma forma envolvente e não complexa como os cientistas desenvolvem
e resolvem os problemas do mundo. A série Cientista Brasileiro os melhores é
finalista como a melhor série do ano de dois mil e vinte e um e logo vai estar
disponível para todos poderem assistir. Estou superfeliz também por ser finalista
mas principalmente por estar mostrando que a ciência feita no Brasil está sim
entre do mundo”.
A série pode ser assistida na plataforma de streaming Looke.
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