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pelas 21h15, no Barhaus, 
em Braga, com a partici-
pação de Daniela Costa e 
Paula Ramos Nogueira.

Daniela Costa é investi-
gadora em Psicologia So-
cial e Tomada de Decisão, 
na UMinho, e o seu tra-
balho centra-se nos jul-
gamentos de justiça no 
contexto de grupo, mais 
concretamente, na for-
ma como as pessoas rea-
gem a situações de ini-
quidade dependendo da 
intensidade da injustiça e 

Iniciativa PubhD UMinho desafia cientistas e investigadores 

Ciência chegou aos bares
do Minho há dois anos

A 
Ciência saiu da Uni-
versidade há dois 
anos e juntou-se 
aos cidadãos, numa 

mesa com bebidas. Tra-
ta-se da iniciativa PubhD 
UMinho que tem vindo 
a desafiar mensalmente 
cientistas e investigadores 
nos bares das cidades de 
Braga e Guimarães.

Pelo “palco” do PubhD 
UMinho já passaram  51 
investigadores, a traba-
lhar em universidades 
portuguesas e estrangei-
ras em áreas do conheci-
mento que vão desde as 
Ciências às Humanidades. 
Adicionalmente, foram 
publicadas 127 notícias 
nos media, estimando-
-se num total de 1100 o 
número de pessoas en-
volvidas nas sessões, en-
tre leigos e especialistas.

Trata-se de encontros 
informais de “amigos à 
volta de uns copos”, que 
permitem discutir temas 
da atualidade científica 
com uma linguagem des-
construída e acessível a 
todos.

A próxima sessão rea-
liza-se no 25 de janeiro 

tra-se nos principais avan-
ços da ciência e tecnologia 
na Revolução Industrial.

O PubhD (pub=bar e 
PhD=doutoramento) é um 
movimento de divulgação 
da ciência que surgiu no 
Reino Unido (2014) e se 
realiza agora em 22 ci-
dades europeias. 

O PubhD UMinho é 
organizado pelo STOL 
– Science Through Our 
Lives, desde janeiro de 
2016, na cidades de Bra-
ga e Guimarães.

Esta iniciativa realiza-se nos bares de Braga e Guimarães desde janeiro de 2016
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da identidade social dos 
intervenientes. 

Por seu turno, Paula 
Ramos Nogueira é inves-
tigadora em História das 
Ciências e Educação Cien-
tífica na Universidade de 
Coimbra, e debruça-se so-
bre o contributo da ciên-
cia e da tecnologia para o 
desenvolvimento da in-
dústria têxtil portugue-
sa, analisando a história 
do setor em Guimarães, 
entre os anos de 1850 e 
2016. O seu estudo cen-


