
	  	  
	  	  

	  	  	  
	  	  

Podcast | Divulgação científica divertida | 4 episódios por mês   

Porque a ciência tem que ser divertida 
	  



	  	  
	  	  

	  	  	  
	  	  

Levar a ciência para todas as pessoas  
de forma clara e divertida.  

Melhorar a sociedade 
disseminando os valores advindos 
da razão e do pensamento 
científico 
 

Visão 

Missão 



	  	  
	  	  

	  	  	  
	  	  

Histórico 
O SciCast nasceu da vontade de fazer um trabalho voltado para a divulgação 
científica de massa. O objetivo do podcast é levar a ciência a todos, cientistas ou 
não, de forma clara e descomplicada sem abrir mão da profundidade na 
abordagem do tema, e do debate. 
O projeto ganhou vida própria e cresce a cada dia no número de ouvintes e 
menções em todas as mídias, inclusive o Portal de Educação do Governo Federal 
(Portal Brasil e EBC). 
O Reconhecimento desse trabalho de divulgação científica se concretizou na 
participação do SciCast na Campus Party 2015, onde a equipe foi responsável 
por uma palestra principal e mais 4 workshops no evento. 
O início tímido com apenas 3 integrantes fixos, hoje conta com 15 colaboradores, 
além de convidados especialistas em diversas áreas do conhecimento. 
 



	  	  
	  	  

	  	  	  
	  	  

Pautas 
As pautas são preparadas por 
equipes multidisciplinares com revisão 
por pares, o que garante acurácia 
das informações, integração 
colaborativa entre os participantes e 
debates precisos em cada gravação. 
Entre brincadeiras e muita 
descontração, os programas com 
cerca de 2 horas vão ao ar toda 
sexta-feira. 



	  	  
	  	  

	  	  	  
	  	  

52%	  

48%	  

Gênero	  

Homens	  	   Mulheres	  

19%	  

38%	  

27%	  

16%	  

Faixa	  Etária	  	  

Abaixo	  de	  22	  anos	  	   Entre	  23	  e	  26	  anos	  	  

Entre	  27	  e	  33	  anos	  	   	  Acima	  de	  34	  anos	  	  

Público 



	  	  
	  	  

	  	  	  
	  	  

Downloads| 4 milhões 
Média de downloads| 100 mil/episódio* 

Estatísticas 

*A partir do episódio 70 

iTunes|1º Colocado na categoria “Ciência e 
Medicina”  e entre os 10 mais ouvidos na 
categoria “Geral” 



	  	  
	  	  

	  	  	  
	  	  

Engajamento 

* Alguns episódios, como o de sotaques  passou de 1000 mensagens 

Mensagens dos ouvintes| 250 por episódio em média*  

“O melhor de tudo foi a motivação que foi gerada em mim, como que se agora 
aprender fosse interessante, uma sensação diferente, os fatos históricos eram 
engraçados, a química era como se fosse vida, não mais como moléculas 
desenhadas no caderno, mas átomos desenhando o mundo.”  
EMANUELY FIORIO - ES 

“Como professora de música, gostei muito da forma como vocês abordaram as 
propriedades do som, os conceitos harmônicos e histórico-musicais. Deixei esse 
podcast de tarefa para os meu alunos para a próxima semana, eles adoraram a 
ideia.”  
JULIANA RODRIGUES, MARINGÁ - PR 



	  	  
	  	  

	  	  	  
	  	  

Engajamento 

Mensagens dos ouvintes| 250 por episódio em média*  

“Descobri vocês no programa da CampusParty 2015 em São Paulo, não 
imaginava como iria crescer a divulgação científica na Web. Vocês fazem um 
trabalho muito bom falando de maneira divertida e informal sobre ciência. Já 
salvaram minha sanidade em vários engarrafamentos entediantes.”   
NAELTON ARAUJO - RJ 

“Este é meu primeiro contato com vocês pelo site, pois precisava de mais de 140 
caracteres para agradecê-los! Primeiro porquê amo ciência desde pequena e sei 
que ela tem que ser divertida. Um podcast com esta premissa me fez uma nerd 
muito mais feliz.”  
BLENDA FURTADO - FORTALEZA CE 

* Alguns episódios, como o de sotaques  passou de 1000 mensagens 



	  	  
	  	  

	  	  	  
	  	  

Obrigado! 

juliana@agenciaprotons.com.br	  
(11) 9 8253 7652	  

silmar@agenciaprotons.com.br	  
(49) 8402 6439	  


