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ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA REALIZADAS NO PERÍODO 2018-2022 

 

Neste documento estão separadas cerca de 540 atividades de extensão (de um total de 

pouco mais de 600 atividades), de divulgação e difusão científica, de esclarecimento da 

sociedade, de combate às fake News, combate ao negacionismo científico e ao 

obscurantismo, com a participação do Prof. Luiz Carlos Dias, no período de 2018 a 2022, 

especialmente durante a pandemia de Covid-19. 

 

São inúmeras as atividades em defesa da ciência, com envolvimento maior em atividades 

de divulgação científica e de extensão e esclarecimento da sociedade a partir do início 

do ano de 2016, com participação na elucidação do caso da pílula do câncer, a 

fosfoetanolamina, como membro do Grupo de Trabalho montado pelo Ministério de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). A partir de 2018, as atividades de divulgação 

científica e de extensão se intensificaram, com a organização do festival de divulgação 

científica Pint of Science em Campinas. Neste material, são destacadas principalmente 

as atividades de extensão e de divulgação científica realizadas no período 2020-2022, 

relacionadas ao combate à Covid-19, como membro da força-tarefa da Unicamp no 

combate à Covid-19. No total, foram pouco mais de 600 participações ao todo em 

atividades de extensão e de esclarecimento da sociedade, muito intensas. Como não 

dispomos dos links de todas as atividades, são destacadas apenas as participações que 

geraram um link em sites de internet ou publicados em jornais e revistas. Na sequência, 

estão descritas as principais atividades de extensão e de esclarecimento da sociedade, 

de combate às fake News e de luta contra o negacionismo e o obscurantismo, sempre 

em defesa da Ciência. 

Em várias oportunidades eu participei de lives e entrevistas com personalidades que 

estão contribuindo nacionalmente na luta contra as Fake News, desinformação, 

pseudociência, tratamento precoce, vacinas etc., como Margareth Dalcomo (Fiocruz), 

Nísia Trindade (Presidente da Fiocruz), Carla Domingues (ex-Coordenadora do Programa 

Nacional de Imunizações), Gonzalo Vecina (Ex-Presidente da Anvisa), Natália Pasternak 

(Presidente do Instituto Questão de Ciência), Clóvis Arns da Cunha (Presidente da 

Sociedade Brasileira de Infectologia), Luiza Helena Trajano (Magazine Luiza), Felipe 

Naveca (Fiocruz-Amazonas), Cesar Victora (UFPEL),  Ricardo Fonseca (Reitor UFPR), 

Soraya Smaili (Ex-Reitora UNIFESP), Luiz Davidovich (ABC), Ana Paula Sales (UFMG), 

Paulo Saldiva (USP) Ethel Maciel (UFMG), Bernardo Boris Vargaftig (USP), entre outros. 

Todas estas atividades podem ter atingido milhões de pessoas e certamente tiveram um 

impacto positivo nas vidas de muitas pessoas. 
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RESUMO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 2020-2022 
 

Algumas poucas atividades não têm em seus títulos o tema Covid-19, mas 

inevitavelmente o tema pandemia apareceu, assim como a participação do Prof. Luiz 

Carlos na Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. Foram inúmeras as 

atividades de extensão realizadas pelo Prof. Luiz Carlos durante a pandemia de Covid-

19, mas algumas são destacadas a seguir: 
 

1. Atuação como membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19, como 

colunista do Jornal da UNICAMP, escrevendo várias colunas abordando os temas Covid-

19, fake News, desinformação, pseudociência, tratamento precoce, vacinas etc. 

 

2. Participação como membro permanente do quadro “Campanha de Vacinação Contra a 

Desinformação”, com veiculação semanal de notícias combatendo fake news na 

pandemia de covid-19, no Programa Trocando em Miúdos, da Rádio Universitária FM, 

Universidade Federal de Uberlândia, coordenado pelo jornalista Márcio Alvarenga. 

Durante a semana, foram várias as mensagens de até 3 minutos de duração, veiculadas 

diariamente durante a programação da Rádio, tratando sobre combate às fake News mais 

comuns que surgiram durante a pandemia. O rádio é uma ferramenta poderosa de 

comunicação e essas gotas de informação em linguagem simples, tem um impacto 

enorme alcançando inclusive outros públicos que a internet não alcança. A lista de áudios 

atualizada pode ser consultada aqui: http://programatrocandoemmiudos.com.br/lista-

audios/31. Trata-se de um trabalho totalmente voluntário. 

 

4. Participação em muitas lives pelo Instagram e podcasts com jornalistas e 

influenciadores digitais de fora do meio acadêmico, com a Associação Brasileira de 

Cristãos na Ciência, Fator Humano, Jornal Momento Único, abordando os temas Covid-

19, fake News, desinformação, pseudociência, tratamento precoce, vacinas etc. 

 

5. Atuação muito intensa como membro do quadro da Unicamp de combate às fake news 

e desinformação, na faixa “Combate às fake news”, no site da Unicamp.  

 

6. Atuação como membro do grupo de combate à fake news #derrubeasfakenews”, que 

reúne médicos, paramédicos, cientistas, enfermeiros e outros profissionais da área de 

saúde do brasil e de Londres-UK, com o objetivo de analisar e denunciar matérias, vídeos, 

mensagens em aplicativos de redes sociais com conteúdo de desinformação. 
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7. Participação ministrando inúmeras palestras, mesas-redondas, inúmeros debates e 

seminários em instituições públicas e privadas, como CESGRANRIO, COTIL Unicamp, 

Faculdade Metropolitana de Anápolis (FAMA), FAMAM, FCT-UNESP, Fiocruz Bahia, 

Fiocruz RJ, FURG, IFG, InMETRO, IQSC-USP-SC, PUC-Campinas, PUC-Goiás, UDESC, UEG, 

UEL, UESB, UFABC, UFAL Alagoas, UFAL Arapiraca, UFC, FCAT, UFES, UFF, UFFS, UFG, 

UFJF, UFMS, UFN, UFPEL, UFRB, UFPE, UFRGS, UFRJ, UFMT, UFRPE, UFS, UFSC, UFSCar, 

UFU, UFV, UNESC, UNESP Bauru, UNICAMP, UniEvangélica, UNIFAL, UNIFAP, UNIFENAS, 

UNIFESP Diadema, UNIFESP São José dos Campos, UNILA, UNIOESTE, UNIPAMPA, 

UNIVATES, USP-RP, USP-SP, UTFPR, Universidade de Tubingen-Alemanha, 

Conselho Federal de Química, Conselho Regional de Química da XII Região (CRQ-XII), a 

Associação Brasileira de Química regional Goiás (ABQ-Goiás),a empresa Waters 

Technologies do Brasil, a Empresa BrainFarma. 
 

8. Participação como conferencista de encontros e congressos das áreas de saúde e 

eventos de várias sociedades científicas, como Academia Brasileira de Ciências (ABC), 

Royal Society of Chemistry (RSC), Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC), Sociedade Brasileira de Química (SBQ), Sociedade Brasileira de Farmacologia e 

Terapia Experimental (SBFTE), Congresso Nacional de Ciências Farmacêuticas e do 

Festival de Divulgação Científica Pint of Science em Toledo-PR, além de dois vídeos para 

a plataforma internacional VuMedi.com, abordando os temas Covid-19, fake News, 

desinformação, pseudociência, tratamento precoce, vacinas etc. 
 

9. Participação em inúmeras lives e mesas-redondas com Prefeitos de cidades de Santa 

Catarina, com o Movimento Unidos pela vacina (https://www.unidospelavacina.org.br/), 

com o Grupo Mulheres pelo Brasil (https://www.grupomulheresdobrasil.org.br/), a 

convite da Luiza Helena Trajano, empresária que comanda a rede de lojas Magazine 

Luiza, com a fantástica organização “Médicos Sem Fronteiras (MSF)”, com o Rotary Clube 

de Jandaia do Sul/PR, com o Conselho Federal de Química, com professores e alunos da 

rede básica de ensino de Escolas públicas municipais e da rede estadual de ensino de 

São Paulo, com professores, funcionários e alunos da Rede SESI, com o Movimento 

popular Vem Pra Rua Brasil, com o movimento popular Students for Liberty, com o Canal 

Consulta Pública, com a Associação dos docentes da Unicamp (ADUNICAMP), com o 

Centro Universitário da Fundação Hermínio Ometto/FHO, com o Ministério Público do 

Trabalho do Paraná. 
 

10. A live com a fantástica Organização sem fins lucrativos “Médicos Sem Fronteiras 

(MSF), alcançou milhares de participantes. A corrida pela vacina (Rodas de Conversa 

COVID-19, Médicos Sem Fronteiras - MSF, 

https://www.youtube.com/watch?v=RACLOApqBgo, 17/09/2020). 
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11. Colaboração para a elaboração de inúmeros comunicados para os beneficiários do 

plano de saúde PROASA, um plano fechado exclusivo para funcionários da Igreja 

Adventista no Brasil, com paramédicos, cientistas e pesquisadores, youtubers e 

influenciadores digitais, abordando os temas Covid-19, fake News, desinformação, 

pseudociência, tratamento precoce, vacinas etc. 
 

12. Participação em duas campanhas publicitárias pró-vacinação contra a Covid-19 em 

virtude do Dia Mundial da Saúde e do Dia Nacional da Imunização, divulgadas nas redes 

sociais do Campinas Shopping, de Campinas. Dia Mundial da Saúde – “Importância da 

vacina e o impacto da era da desinformação” (Vídeo Campanha pró-vacinas Campinas 

Shopping, https://www.instagram.com/p/CNXzLvPDOCs/) e “Se vacinar também é um 

ato de Amor” (Dia da Imunização, Campinas Shopping, 

https://www.instagram.com/p/CP6I9mhD7yF/?utm_medium=copy_link). 
 

13. Participação em inúmeras entrevistas para jornais, revistas e veículos de 

comunicação como: The Wall Street Journal, Jornal Folha de São Paulo, Jornal Estadão, 

Agência France Presse, Jornal Valor Econômico, Jornal Zero Hora, Jornal Correio Popular 

Campinas, Portal G1 Globo, Jornal A Tarde, Agência Fapesp, Jornal ACIDADE ON, Jornal 

de Jundiaí Regional, Jornal OVALE, BBC News Brasil, CNN Brasil, BBC News Brasil, 

Agência Fapesp, Portal CBN Campinas, Jornal Deutsche Welle, Revista Veja Saúde, 

Revista ISTOÉ, VIVA BEM UOL, Revista Piauí, Revista Curinga, Revista Problemas 

Brasileiros, Revista RADIS da Fiocruz, Revista PUC-Minas, Revista Digital ComCiência 

(SBPC/LABJOR), Revista Questão de Ciência do Instituto Questão de Ciência (IQC), Portal 

Notícia R.7, Jornal Momento Químico, Câmara Municipal de São Paulo, Canal Consulta 

Pública, Rede Brasil Atual, Canal COVID19 DivulgAÇÃO Científica, ligado ao Instituto 

Nacional de Comunicação da Ciência e Tecnologia (INCT-CPCT), entre outras, abordando 

os temas Covid-19, fake News, desinformação, pseudociência, tratamento precoce, 

vacinas etc.  
 

14. Participação em muitas entrevistas para rádios, como Rádio CBN São Paulo FM, Rádio 

Bandeirantes Campinas, Rádio Brasil Campinas, Rádio Nova Brasil São Paulo, Rádio Band 

News FM BH, Rádio Universitária FM de Uberlândia, Rádio CBN Campinas FM, Rádio 

Educadora AM Campinas, Rádio Brasil Atual FM, Rádio AME OS RAROS, Rádio Eldorado 

AM 570 Criciúma, Rádio Jovem Pan News Criciúma, Rádio Nova Brasil Campinas, Rádio  
 

Brasil Campinas AM 1270, Rádio Energia 97 FM São Paulo, Rádio Nacional de Brasília 

AM, Rádio Gold FM, Rádio POP São Carlos FM 88,7, Rádio Clube FM 91,1 São Carlos, Rádio 

Antena 8 FM Caraguatatuba, Rádio Jornal Indaiatuba 107,1, Rádio Liberal, Rádio Web  
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Brasil de fato, entre outras, abordando os temas Covid-19, fake News, desinformação, 

pseudociência, tratamento precoce, vacinas. 
 

15. Muitas entrevistas para emissoras de televisão como Rede Globo (Jornal Nacional, 

Jornal Hoje. Jornal das 10 e Globo News, EPTV Campinas, TV Tribuna Santos-Globo, TV 

TEM Sorocaba), Rede TV, TVB Record Campinas, Canal Futura, TV Cultura, TV Band Mais 

Campinas, Record TV, RiT TV, UFN TV, TV Câmara Campinas, TV Câmara São José do Rio 

Preto, Thati Record TV, TV Alesp, RTV Unicamp, TVT – Rede de TV dos Trabalhadores, 

NSCTV Criciúma, TV Alternativo do Alternativo Curso e Colégio entre outras, abordando 

os temas Covid-19, fake News, desinformação, pseudociência, tratamento precoce, 

vacinas etc.  
 

16. Apresentação de várias conferências de abertura de eventos e duas Aulas Magnas de 

recepção aos ingressantes dos cursos de Química da Universidade Estadual de 

Campinas/Unicamp e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS em 2021. 
 

17. Atuação como colaborador de agências de combate à fake news, como a Agência 

LUPA: Folha de SP, O Estadão Verifica, Brasil de FATO, France-Presse, Revista Veja-

Saúde. 
 

18. Participação como membro da FRENTE DA SAÚDE PELA VACINAÇÃO PÚBLICA 

(FSVP)  
 

19. Participação como membro do COMITÊ CIENTÍFICO DO CENTRO DE ESTUDOS 

“SOU_CIÊNCIA” – UNIVERSIDADE E CIÊNCIA NA PANDEMIA. O Centro de Estudos 

SOU_CIÊNCIA congrega um grupo de pesquisadores e foi criado com o intuito de 

contribuir para as políticas públicas. É uma conexão entre a universidade e a sociedade 

que trará dados, pesquisas e opinião sobre os desafios da Educação Superior em nosso 

país e a centralidade da ciência para o desenvolvimento social e da saúde. 
 

20. Participação como personagem principal em atividade de produção de texto para 

alunos de 1o ano do Ensino Médio do COTUCA – Colégio Técnico de Campinas. 
 

21. Convidado para prestar depoimento sobre a importância da vacinação e da 

manutenção das medidas não farmacológicas (Vídeos da Campanha contra a COVID-19 

para a população dos Raros. Ocasião do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa 

dos Direitos das Pessoas com Doenças Raras, Câmara Municipal de Porto Alegre, 

https://drive.google.com/file/d/1h82IjdxrL_qbAii_ha4lpoqx_BQu9Nac/view?usp=sharin

g, 17/09/2021). Na sequência, o Prof. Luiz Carlos participou da live “Pesquisas e estudos 

da vacina contra a Covid-19”, na Rádio Ame os Raros. A voz da inclusão,  
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@radioameosrarosoficial, 

https://www.instagram.com/tv/CUgWQQ_D9i7/?utm_medium=copy_link. 

 

22. Muitas das entrevistas nos sites de internet foram replicadas em centenas de outros 

sites, mas não estão contabilizadas aqui, assim como não estão contabilizadas algumas 

lives com prefeitos, com líderes comunitários, com funcionários do Campinas Shopping, 

pois não foram gravadas. Inúmeras outras entrevistas eu não recebi os links por parte 

dos jornalistas, abordando os temas Covid-19, fake News, desinformação, pseudociência, 

tratamento precoce, vacinas etc. 

 

23. Essa intensa atividade foi destaque na Revista RADIS, da Fiocruz: “Só a ciência salva 

do obscurantismo - A luta de um cientista contra a pseudociência em tempos de 

pandemia”, https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/entrevista/so-a-ciencia-salva-

do-obscurantismo, https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/reportagem/a-bolha-

negacionista.  

 

24. Várias das colunas no Jornal da Unicamp foram replicadas em inúmeros sites 

incluindo o site da Academia Brasileira de Ciências, para mostrar apenas a minha última 

coluna (http://www.abc.org.br/2021/06/25/nos-nao-estamos-no-momento-de-escolher-

vacinas-contra-a-covid-19/). 

 

 

ENTRE AS ATIVIDADES DE EXTENSÃO E DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA SENDO 

EXERCIDAS COM REGULARIDADE E COM MUITAS INTERAÇÕES COM VÁRIOS 

SETORES DA SOCIEDADE BRASILEIRA ANTES E DURANTE A PANDEMIA DA 

COVID-19, DESTACAMOS A APRESENTADAS NA SEQUÊNCIA. 
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(1) COORDENADOR DO CONSÓRCIO INTERNACIONAL MINDI 

O Prof. Luiz Carlos coordena o projeto PITE que deu origem ao consórcio Molecules 

Initiative for Neglected Diseases (MINDI – https://mindi.iqm.unicamp.br/), com o objetivo 

de descobrir novos candidatos a fármacos para o tratamento de malária, doença de 

Chagas e leishmanioses. Este projeto é o resultado de um convênio PITE firmado entre a 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), a Universidade de São Paulo (USP), a 

Medicines for Malaria Venture (MMV), a iniciativa Medicamentos para Doenças 

Negligenciadas (DNDi) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP). Essas organizações fantásticas, MMV e DNDi, têm um histórico fabuloso no 

desenvolvimento de novos tratamentos e novos medicamentos para várias doenças 

parasitárias tropicais e vêm salvando milhões de vidas.  

O projeto com a DNDi foi chamado LOLA (Lead Optimization Latin America) e o com a 

MMV, Brazil Heterocycles. Este projeto é a primeira parceria envolvendo a MMV e a DNDi 

e a academia latino-americana que se dedica à otimização de compostos líderes, uma 

etapa complexa e crucial no processo de descoberta de medicamentos. O objetivo é 

desenvolver medicamentos que possam ser administrados por via oral, sejam altamente 

eficazes, tenham baixa toxicidade e sejam baratos e acessíveis. Com a MMV, como um 

desafio extra, estamos trabalhando para desenvolver um tratamento de DOSE ÚNICA para 

a malária. Trata-se do primeiro projeto colaborativo da América Latina voltado às etapas 

iniciais de triagem e otimização de compostos químicos, cruciais para o processo de 

descoberta de medicamentos para DTNs. Temos o audacioso objetivo de entregar 

candidatos pré-clínicos de alta qualidade, que prossigam em estudos mais avançados, 

até se tornarem tratamentos eficazes, acessíveis, seguros e com baixa toxicidade 

mesmo para grupos mais sensíveis, como crianças e gestantes.   

Trabalhamos com três doenças tropicais historicamente relegadas tanto por tomadores 

de decisão quanto pela indústria farmacêutica. A doença de Chagas é a enfermidade 

parasitária mais letal da América Latina, levando 14 mil pessoas à morte por ano. 

Causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e transmitida pelo inseto conhecido por 

“barbeiro”, a doença dispõe dos mesmos tratamentos há meio século: todos de longa 

duração, com efeitos colaterais e baixa eficácia em fases mais avançadas.  

As leishmanioses, por sua vez, representam um conjunto de doenças causadas por mais 

de 20 espécies do protozoário Leishmania e transmitidas a partir da picada do mosquito-

palha. Estão diretamente relacionadas a mudanças ambientais, como o desmatamento, 

às migrações e à falta de políticas habitacionais e de saneamento. Presentes em 98 

países nas suas formas visceral, cutânea e/ou mucosa, as leishmanioses colocam em 

risco mais de 1 bilhão de pessoas.  
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Já a malária é uma doença infecciosa provocada pelos protozoários do gênero 

Plasmodium. Em 2018, mais de 405 mil pessoas perderam suas vidas para a enfermidade, 

sendo 67% crianças menores de cinco anos — em média, uma a cada dois minutos. A 

malária impõe um desafio adicional: encontrar um medicamento seguro e eficaz de dose 

única, que possa atuar na redução da transmissão da doença e pavimentar o caminho 

para sua eliminação. 

Com a DNDi, a MMV e nossas inúmeras instituições parceiras no Brasil e no exterior, 

uniremos esforços para buscar medicamentos que possam salvar vidas. Além disso, o 

consórcio possibilitará a construção de um centro multidisciplinar de descoberta de 

fármacos para doenças tropicais na região. Pretendemos contribuir para o 

desenvolvimento de expertise, investindo na ampliação da capacidade instalada e na 

contínua qualificação dos pesquisadores envolvidos, pois é fundamental preparar a 

próxima geração de cientistas para lutar contra estas doenças.   

O acirramento da crise climática pôs em xeque o equilíbrio de nossos ecossistemas, 

levando a um aumento expressivo na incidência de doenças parasitárias e ao surgimento 

de vírus outrora desconhecidos pela Ciência, a exemplo do Sars-CoV-2. Colaborações 

internacionais como esta ampliam nossa capacidade de resposta, otimizam prazos de 

investigação e compartilhamento de dados, permitem o intercâmbio de experiências em 

nível global e possibilitam a criação de uma rede estratégica de pesquisa capaz, 

inclusive, de enfrentar emergências sanitárias.  

A aproximação com a DNDi e a MMV me proporcionou uma guinada na carreira e a 

oportunidade de exercer minha responsabilidade social enquanto pesquisador. O 

impacto da Covid-19 permanece incalculável, mas é essencial que nós, membros da 

comunidade científica, também nos mobilizamos para desenvolver estratégias que 

atendam às necessidades de saúde de populações vulneráveis e historicamente 

negligenciadas no mundo em desenvolvimento.  

Este projeto também visa trazer para o Brasil novas experiências na área de descoberta 

de medicamentos, destacando a importância do trabalho colaborativo nesta desafiadora 

área de pesquisa. Nesse trabalho, nosso grupo no IQ Unicamp, a MMV e a DNDi, em 

conjunto com diversos parceiros e cientistas de renome mundial da academia e de 

empresas farmacêuticas globais, institutos de pesquisa e universidades no Brasil e no 

exterior, unem esforços em torno de um único objetivo: SALVAR VIDAS das pessoas mais 

negligenciadas deste planeta. Este trabalho colaborativo já teve impacto positivo no 

desenvolvimento de novas capacidades no Brasil, ajudando a ampliar nossos horizontes 

e estabelecer novas tecnologias para este complexo e desafiador pipeline de 

desenvolvimento de medicamentos. Ainda assim, foi apenas o começo desta jornada.  
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Agora é hora de dar um passo adiante. Nos próximos anos, com este consórcio 

consolidado, teremos as ferramentas certas para tentar alcançar nossos objetivos e fazer 

a diferença. 

Este é um exemplo concreto de ciência com retorno para a sociedade: a melhor ciência 

para quem mais precisa, a melhor ciência para os mais negligenciados, a melhor ciência 

para resolver os desafios humanos. Ciência para fazer o bem, para desenvolver e 

melhorar a vida das pessoas. E nada pode ser mais inovador do que contribuir para salvar 

vidas. É a ciência brasileira contribuindo para salvar vidas. 
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(2) MEMBRO FORÇA-TAREFA DA UNICAMP NO COMBATE À COVID-19 (2020-2022) 

 

http://www.ftcovid19.unicamp.br/quemsomos.html 

http://www.ftcovid19.unicamp.br/equipe.html 
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(3) MEMBRO PERMANENTE DO QUADRO “CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A 

DESINFORMAÇÃO”, COM VEICULAÇÃO SEMANAL DE NOTÍCIAS COMBATENDO FAKE 

NEWS NA PANDEMIA DE COVID-19  

(Programa Trocando em Miúdos, Rádio Universitária FM, Universidade Federal de 

Uberlândia, coordenado pelo jornalista Márcio Alvarenga, 

http://programatrocandoemmiudos.com.br/pt-br/quadros, 

https://www.facebook.com/marcio.alvarenga.54/videos/3937172933005601/) 

LISTA DE ÁUDIOS: http://programatrocandoemmiudos.com.br/lista-audios/31 
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LISTA DE ÁUDIOS DO QUADRO “CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A 

DESINFORMAÇÃO”: http://programatrocandoemmiudos.com.br/lista-audios/31 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



[Atividades de extensão, difusão e divulgação científica - período 2018-2022] |                     Prof. Luiz Carlos Dias 

 

15 

 

LISTA DE ÁUDIOS DO QUADRO “CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A 

DESINFORMAÇÃO”: http://programatrocandoemmiudos.com.br/lista-audios/31 
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LISTA DE ÁUDIOS DO QUADRO “CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A 

DESINFORMAÇÃO”: http://programatrocandoemmiudos.com.br/lista-audios/31 
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LISTA DE ÁUDIOS DO QUADRO “CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A 

DESINFORMAÇÃO”: http://programatrocandoemmiudos.com.br/lista-audios/31 
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LISTA DE ÁUDIOS DO QUADRO “CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A 

DESINFORMAÇÃO”: http://programatrocandoemmiudos.com.br/lista-audios/31 
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(4) MEMBRO DO QUADRO DA UNICAMP DE COMBATE À FAKE NEWS E 

DESINFORMAÇÃO, NA FAIXA “COMBATE ÀS FAKE NEWS”  

https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/combate-fake-news 
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(5) MEMBRO DO GRUPO DE COMBATE À FAKE NEWS #DERRUBEASFAKENEWS”, QUE 
REUNE MÉDICOS, PARAMÉDICOS, CIENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS 
PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DO BRASIL E DE LONDRES-UK

 
 

 

(6) COLUNISTA DO JORNAL DA UNICAMP 

Eu escrevo abordando os temas Covid-19, fake News, desinformação, pseudociência, 

tratamento precoce, vacinas, esclarecimento da sociedade etc. 
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(7) COLABORADOR DE AGÊNCIAS DE COMBATE À FAKE NEWS 
 

a) Agência LUPA: Folha de SP 

1. #Verificamos: É falso que vacina da Covid-19 pode alterar DNA ou injetar 

microrrobôs para roubar dados biométricos (Agência LUPA – Folha SP, 

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/12/03/verificamos-vacina-covid-dna/, 

03/12/2020) 

2. Na CPI da Covid, Queiroga distorce dados sobre vacinação e testagem; veja 

checagem (Agência LUPA – Folha SP, 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/05/na-cpi-da-covid-queiroga-

distorce-dados-sobre-vacinacao-e-testagem-veja-checagem.shtml?origin=folha, 

21/05/2021) 
 

b) Estadão Verifica: 

É falso que antiviral em estudo pela Pfizer atue da mesma forma que a 

hidroxicloroquina (Estadão Verifica – Checagem de fatos e Desmonte de Boatos, 

https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/e-falso-que-antiviral-em-

estudo-pela-pfizer-atue-da-mesma-forma-que-a-hidroxicloroquina/, 10/05/2021) 
 

c) Brasil de FATO  

Você não vai se transformar em jacaré: 10 mentiras sobre vacinas que circulam por 

aí (Brasil De FATO, https://www.brasildefato.com.br/2020/12/19/voce-nao-vai-se-

transformar-em-jacare-10-mentiras-sobre-vacinas-que-circulam-por-ai, 

19/12/2020) 
 

d) Agência France Presse 

O preço da CoronaVac é inferior ao pago em vários países por outros imunizantes 

contra a covid-19 (Agência France-Presse, https://checamos.afp.com/o-preco-da-

coronavac-e-inferior-ao-pago-em-varios-paises-por-outros-imunizantes-contra-

covid-19, 18/01/2021) 
 

e) Revista Veja Saúde: 

O remédio homeopático coroninum não ajuda no tratamento da Covid-19 (Revista Veja 

Saúde, https://saude.abril.com.br/blog/e-verdade-ou-fake-news/o-remedio-

homeopatico-coroninum-nao-ajuda-no-tratamento-da-covid-19/, 12/02/2021) 
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(8) COORDENADOR DO FESTIVAL DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA PINT OF SCIENCE EM 

CAMPINAS 

 

O Prof. Luiz Carlos iniciou suas atividades na área de divulgação científica em 2017, 

quando assumiu a coordenação do festival de divulgação científica Pint of Science em 

Campinas. 

O festival de divulgação científica Pint of Science nasceu na Inglaterra, em 2012, 

idealizado por pós-doutorandos que acreditavam ser necessário proporcionar 

discussões científicas fora do ambiente acadêmico, em locais descontraídos como bares 

e restaurantes. A ideia era tornar a ciência acessível ao público, de maneira descontraída 

e informal. 

 

O festival Pint of Science tem como objetivo proporcionar debates interessantes, 

divertidos e relevantes sobre as pesquisas científicas mais recentes em um formato 

acessível para o público. Tudo isso em ambientes descontraídos como cafés, 

restaurantes e bares. O evento foi criado para proporcionar debates sobre tópicos 

científicos com quem faz ciência.  

 

Organizado pela primeira vez em 2013 no Brasil, o festival acontece durante três dias 

anualmente e de forma simultânea em diversos países do mundo. Pint of Science é uma 

organização sem fins lucrativos que estabelece parcerias pelo mundo a fim de 

possibilitar a realização desse festival. 
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(9) MEMBRO DO COMITÊ CIENTÍFICO DO CENTRO DE ESTUDOS “SOU_CIÊNCIA” – 

UNIVERSIDADE E CIÊNCIA NA PANDEMIA 

O Centro de Estudos SOU_CIÊNCIA congrega um grupo de pesquisadores e foi criado com 

o intuito de contribuir para as políticas públicas. É uma conexão entre a universidade e a 

sociedade que trará dados, pesquisas e opinião sobre os desafios da Educação Superior 

em nosso país e a centralidade da ciência para o desenvolvimento social e da saúde. 

SOU_CIÊNCIA é um Centro de Estudos e Think Tank sobre Sociedade, Universidade e 

Ciência. Site: https://souciencia.unifesp.br/quem-somos/comite-cientifico (Facebook: 

https://www.facebook.com/souciencia; Twitter: https://twitter.com/ciencia_sou; 

Instagram: https://www.instagram.com/centrosouciencia/; Youtube: 

http://bit.ly/YouTube-SOU_CIÊNCIA) 
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IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E ESCLARECIMENTO 

DA SOCIEDADE BRASILEIRA 

  

Eu detalho abaixo, aspectos que eu abordei nas inúmeras atividades de divulgação 

científica mostradas neste documento, relacionadas aos temas Covid-19, fake News, 

desinformação, pseudociência, tratamento precoce, vacinas etc. Estas atividades de 

divulgação científica são absolutamente importantes neste momento de pandemia, para 

ajudar a esclarecer a sociedade brasileira. O Brasil é um ambiente muito propício para o 

espalhamento de mentiras e de narrativas anticiência, pois falta informação qualificada 

e atitude mais crítica para a população. Eu defendo que as políticas públicas na área de 

saúde sejam baseadas em evidências científicas que comprovem a eficácia e a 

segurança de medicamentos e vacinas. Nós precisamos defender que a ciência dê a 

resposta e não que questões políticas e ideológicas sejam mais importantes para a 

definição de rumos. A ciência está avançando muito, mas a ignorância também persiste 

e estamos observando um crescimento das chamadas pseudociências que defendem 

alternativas terapêuticas sem evidências científicas. O negacionismo, movimento que 

afronta a ciência e coloca vidas em risco, adota estratégias de comunicação que deixam 

as pessoas desconfiadas e com medo e nós precisamos combater essas notícias falsas 

com firmeza. Eu sei que é um desafio enorme porque não conseguimos distribuir as 

informações corretas com dados científicos para confrontar nas mesmas redes que 

essas pessoas recebem as informações falsas. O negacionismo científico vem sendo 

usado como instrumento político para maquiar a realidade e enganar as pessoas. A 

ciência não tem lado político, não é uma questão de opinião pessoal. Nós precisamos 

conversar com a sociedade e construir caminho para enfrentar a anticiência e a 

população precisa se identificar com os cientistas. Só a ciência vai nos salvar do 

obscurantismo. Os cientistas têm um papel fundamental para ajudar neste processo de 

esclarecer a sociedade em meio à pandemia de covid-19 e desmistificar a onda de 

desinformação propagada por aqueles que contrariam a ciência e colocam vidas em 

risco. 
  

Divulgação de informações falsas e anticientíficas: Nós, cientistas, divulgadores 

científicos, precisamos combater as notícias falsas que vêm sendo veiculadas nos 

aplicativos de redes sociais. Há um enorme descompasso no combate à pandemia desde 

o início. Há muita desinformação e a população não tem uma visão crítica em relação às 

evidências científicas. Então, grupos com interesses políticos e religiosos se aproveitam 

disso. Isso é terreno fértil para o crescimento das pseudociências, que defendem 

alternativas terapêuticas sem evidências científicas sólidas e robustas.  
 

 



[Atividades de extensão, difusão e divulgação científica - período 2018-2022] |                     Prof. Luiz Carlos Dias 

 

26 

 

Essas narrativas falsas afetam a vida das pessoas, provocam medo e incertezas. 

Estamos observando a disseminação de notícias falsas sobre tratamentos sem eficácia 

comprovada, como o kit precoce com ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina, 

azitromicina, nitazoxanida e as vacinas contra a Covid-19. São narrativas, cruéis, 

repugnantes, irresponsáveis e que representam um enorme desserviço para a saúde 

pública. 
  

Os riscos de políticas públicas baseadas no negacionismo científico: Cada dia surgem 

novos casos que mostram que os medicamentos do kit covid, como cloroquina, 

hidroxicloroquina e ivermectina, podem causar problemas à saúde, como arritmia 

cardíaca e hepatite medicamentosa. As cloroquinas interferem no intervalo QT e há 

inúmeros relatos clínicos de pessoas que estão tendo problema de arritmia ou até de 

óbito. Não há controle sobre quantos comprimidos as pessoas estão tomando e as 

combinações entre estes medicamentos são perigosas. A ivermectina está relacionada 

a casos recentes de hepatites medicamentosas, que podem levar as pessoas a 

necessitarem de transplantes de fígado. O número de pessoas que chegam aos hospitais 

com Covid-19, mesmo tendo tomado cloroquina e ivermectina, é assustador. O 

antibiótico azitromicina não deveria estar sendo usado por pessoas que não têm infecção 

bacteriana. Isso vai levar a aumento de resistência das bactérias, uma das dez maiores 

ameaças à saúde pública mundial. Nós precisamos nos reinventar enquanto cientistas e 

educadores e precisamos combater esse movimento anticiência e passar para a 

sociedade, informações corretas, com qualidade, com dados científicos e de fonte 

segura. Precisamos esclarecer a sociedade sobre os riscos de se adotar medicamentos 

sem eficácia comprovada e sobre a importância das vacinas. O componente político tem 

um peso altíssimo nesta questão, pois não foram os médicos que defenderam o 

tratamento precoce inicialmente. E o vírus continua se espalhando e estamos vendo o 

aparecimento de variantes de atenção mais transmissíveis. Todos os estudos 

randomizados, com duplo cego, com grupo placebo, que foram utilizados e publicados 

nos melhores periódicos de circulação internacional mostram que, infelizmente, estes 

medicamentos não trazem nenhum benefício. As pessoas estão sendo enganadas, ficam 

com uma falsa sensação de segurança de que estão protegidas, relaxam nas medidas 

não farmacológicas, como o uso de máscara, o distanciamento físico, os hábitos de 

higiene, e contribuem para disseminar ainda mais o vírus. 
  

Temos que ensinar o método científico para nossos estudantes: Os profissionais da área 

de saúde que formamos precisam entender o que é o método científico. Nós queremos 

furar a bolha, mas estamos longe disso, porque mesmo parte da classe científica defende  
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o kit precoce e é contra as vacinas. Tudo por questões ideológicas e para defender um 

projeto de governo. Mas a ciência não tem lado político. Os médicos precisam entender 

que a ciência é baseada em fatos e em evidências. Nós temos responsabilidade nisso e 

nós temos que assumir essa falha de comunicação com a sociedade e com a educação. 

Temos que passar a ensinar desde cedo para as crianças, desde a educação básica, o 

que é o pensar científico. É triste e decepcionante ver pessoas com uma carreira 

acadêmica consolidada defendendo argumentos e narrativas que vão contra o método 

científico. 
  

Precisamos derrotar o negacionismo com ciência: Nós precisamos pensar em 

alternativas de como conversar com a sociedade sobre as questões da ciência. Hoje nós 

vivemos um cabo de guerra entre a ciência e a pseudociência, já não é uma questão de 

ciência, é uma questão política. Parte da população se agarrou a esta bandeira política e 

não vão largar essa causa. O movimento anticiência é muito organizado, contam com 

uma rede de disseminação de notícias falsas há tempos. A população tem mais contato 

com a ciência e quer saber mais sobre ciência. Mas a sociedade precisa entender que a 

ciência avança numa velocidade mais lenta, que não é a velocidade que a sociedade quer. 

E a ciência é dinâmica, pode mudar de opinião em virtude de novas evidências. Quando 

lhes interessa, os negacionistas usam como estratégia, a linguagem da ciência para 

combater a própria ciência, usando técnicas para manipular a opinião pública. Eles 

defendem estudos observacionais, experiências pessoais e abusam de técnicas para 

manipular a opinião pública apelando para o lado emocional, como uma estratégia cruel 

para criar impacto. A população precisa entender que opiniões pessoais e políticas não 

são mais importantes que a ciência. A comunidade acadêmica precisa se unir e construir 

soluções e inspirar os nossos jovens. Precisamos pensar em novas estratégias de 

comunicação com a sociedade desde a formação básica, promovendo atividades lúdicas 

nas escolas, fazendo ciência relevante do ponto de vista social e levar essa ciência para 

fora dos muros das universidades, para os bairros e periferias. Precisamos aproximar as 

universidades da sociedade e criar mecanismos de divulgação científica. 
  

Precisamos combater o crescente movimento antivacinas: O movimento antivacinas 

nunca foi forte no Brasil, mas neste momento de polarização política, nós estamos 

observando um crescimento preocupante. Precisamos combater o movimento 

antivacinas, que pode atrapalhar não só a vacinação contra a Covid-19, mas atrapalhar a 

adesão da população nas campanhas de vacinação contra outras doenças. Desde 2016, 

nós já estamos observando uma queda na cobertura vacinal para várias doenças de 

nosso calendário infantil, que são controladas. Políticos e líderes religiosos não podem  
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decidir se medicamentos ou vacinas são bons ou não. Nós nunca vimos isso na história 

deste país. Políticos e pastores não entendem de ciência, não entendem de eficácia de 

vacinas. Só com ciência nós vamos sair desta pandemia.  

A ciência deu uma resposta absolutamente extraordinária e hoje nós temos várias 

vacinas, seguras e eficazes, que vão salvar milhões de vidas. Mas precisamos vacinar 

cerca de 70% da população brasileira e enquanto isso não acontece, precisamos 

conscientizar a população a manter as medidas não farmacológicas como uso de 

máscaras, distanciamento físico e hábitos de higiene.  
  

A importância das vacinas: A população brasileira sempre gostou de vacinas e sempre 

aderiu às campanhas de vacinação em massa para diversas doenças. O Programa 

Nacional de Imunizações (PNI) é modelo para o mundo e tem condições de, rapidamente, 

vacinar cerca de 170 milhões de pessoas. É preciso realizar uma campanha intensa de 

conscientização da população brasileira sobre a importância de uma alta adesão à 

vacinação. Mas nós precisamos de milhões de doses de todas as vacinas aprovadas pela 

Anvisa. Para vacinar cerca de 170 ou 180 milhões de brasileiros, nós precisamos de pelo 

menos 380 milhões de doses de vacinas, pois a maioria das vacinas aprovadas na fase 

3 precisa de doses. O montante deve ser um pouco maior, considerando algumas perdas. 

Neste momento, nós precisamos ajudar a esclarecer a população brasileira sobre a 

segurança das vacinas contra a Covid-19. As vacinas salvam vidas, são um direito de 

cada cidadão e devem ser distribuídas de forma equitativa e igualitária. Com as vacinas, 

nós erradicamos a varíola do planeta. A varíola matou cerca de 350 milhões de pessoas 

no século 20. Com vacinas, nós conseguimos controlar doenças como sarampo, 

caxumba, catapora, poliomielite, rubéola, meningite, difteria. As vacinas são a melhor 

estratégia de saúde pública, junto com alimentos, antibióticos, saneamento básico, água 

potável e esgoto tratado. As vacinas melhoram nossa qualidade de vida e aumentam 

nossa expectativa de vida. Quando você está vacinado, você tem um nível de proteção 

individual, mas você protege também as pessoas que não podem se vacinar. 
  

Os cientistas e a divulgação científica: Nós precisamos conversar com a população de 

forma transparente e mostrar que a ciência é o mais próximo que podemos estar da 

verdade e salva do obscurantismo e do negacionismo. Precisamos explicar o método 

científico de forma lúdica e mostrar que políticas públicas na área de saúde devem ser 

baseadas em evidências científicas robustas e sólidas. Uma vacina ou medicamento 

deve ser submetido a estudos clínicos para que se investigue sua segurança e eficácia. 

A ciência é que deve nos trazer respostas, e questões políticas e ideológicas não podem 

ser mais importantes do que a ciência. Políticos e líderes religiosos não entendem de 

ciência e não podem decidir se vacinas ou medicamentos são seguros e eficazes e se  
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são bons ou não para a população usar. Políticos e líderes religiosos não entendem de 

estudos clínicos randomizados, duplos cegos, com grupo placebo. Nós precisamos de 

união, de um pacto nacional para bloquear esse criminoso movimento antivacinas e essa 

onda de negacionismo e obscurantismo que estamos vendo no país. 
 

Minha área de atuação científica - Descoberta de fármacos para os mais 

negligenciados: O Prof. Luiz Carlos atua na área do desenvolvimento de medicamentos 

para o tratamento de doenças parasitárias tropicais, como a doença de Chagas e a 

malária. Estas doenças afetam pessoas negligenciadas e vulneráveis em países de baixa 

renda. A malária, apesar de não ser considerada uma doença negligenciada, afeta 

pessoas negligenciadas em países pobres. A malária matou, em 2018, cerca de 405 mil 

pessoas, sendo 67% crianças abaixo de 5 anos, o que corresponde a uma morte de 

criança a cada dois minutos. O Prof. Luiz Carlos coordena o projeto único na América 

Latina em colaboração com a Medicines for Malaria Venture (MMV) e a Drugs for 

Neglected Diseases initiative (DNDi), duas organizações internacionais sem fins 

lucrativos, que estão salvando milhões de vidas. Neste consórcio, nós realizamos todas 

as etapas de descoberta de medicamentos. É um trabalho de elevado cunho social, que 

visa salvar vidas. O consórcio internacional foi batizado como Molecules Initiative for 

Neglected Diseases (MINDI) – https://mindi.iqm.unicamp.br/. Este projeto é o resultado 

de um convênio PITE firmado entre a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), a 

Universidade de São Paulo (USP), a Medicines for Malaria Venture (MMV), a iniciativa 

Medicamentos para Doenças Negligenciadas (DNDi) e a Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo (FAPESP). Essas organizações fantásticas, MMV e DNDi, têm um 

histórico fabuloso no desenvolvimento de novos tratamentos e novos medicamentos 

para várias doenças parasitárias tropicais e vêm salvando milhões de vidas. As 

colaborações com a MMV e com a DNDi começaram oficialmente em março de 2013. O 

projeto com a DNDi foi chamado LOLA (Lead Optimization Latin America) e o com a MMV 

se chamou Brazil Heterocycles. Este projeto é a primeira parceria envolvendo a MMV e a 

DNDi e a academia latino-americana que se dedica à otimização de compostos líderes, 

uma etapa complexa e crucial no processo de descoberta de medicamentos. O objetivo 

é desenvolver medicamentos que possam ser administrados por via oral, sejam 

altamente eficazes, tenham baixa toxicidade e sejam baratos e acessíveis, que possam 

ser utilizados por crianças, gestantes, com acesso garantido a todas essas populações. 

Com a MMV, como um desafio extra, estamos trabalhando para desenvolver um 

tratamento de DOSE ÚNICA para a malária – e que grande desafio é este! Este projeto 

também visa trazer para o Brasil novas experiências na área de descoberta de 

medicamentos, destacando a importância do trabalho colaborativo nesta desafiadora 

área de pesquisa. Nesse trabalho, a MMV e a DNDi, em conjunto com diversos parceiros  
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e cientistas de renome mundial da academia e de empresas farmacêuticas globais, 

institutos de pesquisa e universidades no Brasil e no exterior, unem esforços em torno 

de um único objetivo: SALVAR A VIDA das pessoas mais negligenciadas deste planeta. 

Este trabalho colaborativo já teve impacto positivo no desenvolvimento de novas 

capacidades no Brasil, ajudando a ampliar nosso horizonte e estabelecer novas 

tecnologias para este complexo e desafiador pipeline de desenvolvimento de 

medicamentos. Ainda assim, foi apenas o começo desta jornada. Agora é hora de dar um 

passo adiante. Nos próximos anos, com este consórcio consolidado, teremos as 

ferramentas certas para tentar alcançar nossos objetivos e fazer a diferença. Este é um 

exemplo concreto de ciência com retorno para a sociedade: a melhor ciência para quem 

mais precisa, a melhor ciência para os mais negligenciados, a melhor ciência para 

resolver os desafios humanos. Ciência para fazer o bem, para desenvolver e melhorar a 

vida das pessoas. E eu acredito que nada pode ser mais inovador do que contribuir para 

salvar vidas. Esse projeto não só consolida o sucesso de nossas colaborações em curso, 

mas também mostra que essas conceituadas organizações internacionais reconhecem 

a alta qualidade da ciência realizada no Brasil. Tudo o que nós estamos fazendo é para 

salvar vidas! 
 

Testes contra o Sars-Cov-2: Nós estamos enviando os compostos preparados no âmbito 

do consórcio MINDI para testes de inibição do vírus Sars-Cov-2. Nós sabemos que 

desenvolver uma nova alternativa terapêutica leva um pouco mais de tempo, mas eu 

espero que possamos desenvolver novos medicamentos e vacinas em menor tempo, 

mantendo a segurança e todo o rigor científico. 
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PRÊMIO OSWALDO LUIZ ALVES (SBQ) – EDIÇÃO 2021 

 

Em 2021, o Prof. Luiz Carlos foi contemplado com o “Prêmio Oswaldo Luiz Alves”, 

concedido pela Sociedade Brasileira de Química (SBQ) a indivíduos ou instituições que 

se destacaram na defesa da ciência, na difusão e na disseminação do conhecimento 

científico em prol da sociedade brasileira, num dado período abrangido e analisado 

(http://www.abc.org.br/2021/11/12/luiz-carlos-dias-vencedor-premio-oswaldo-luiz-

alves/, https://youtu.be/k-FhCcDyA5E, 24/11/2021) 
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O legado de inovação e perseverança de Oswaldo Luiz Alves (Portal da Unicamp, 

https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2021/12/06/o-legado-de-inovacao-e-

perseveranca-de-oswaldo-luiz-alves, 06/12/2021) 
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PRÊMIO DE RECONHECIMENTO ADUNICAMP PROFESSOR MOHAMED HABIB” 

EDIÇÃO 2022 – CATEGORIA “DEFESA DA VIDA, SAÚDE FÍSICA E MENTAL” 

 

 
A ADunicamp (Associação de Docentes da Unicamp), anunciou ontem, neste link 

(https://www.adunicamp.org.br/2022/03/conheca-os-as-vencedores-as-do-premio-de-

reconhecimento-professor-mohamed-habib/), os vencedores da primeira edição do 

“Prêmio de Reconhecimento ADunicamp Professor Mohamed Habib” – Ano 2022. 

O Prêmio é uma homenagem ao Professor Mohamed Ezz El-Din Mostafa Habib, professor 

do Instituto de Biologia (IB) da Unicamp, falecido no último dia 26 de janeiro. O Prof. 

Mohamed Habib dedicou sua vida ao ensino, à pesquisa e à defesa permanente das 

causas ecológicas e humanitárias. Mais informações, aqui 

(https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2022/01/27/morre-professor-mohamed-

habib-aos-80-anos). O Prof. Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Unicamp foi o 

vencedor na categoria “Defesa da vida, saúde física e mental”. O Prêmio foi concedido 

por suas inúmeras contribuições e atividades de extensão, de divulgação e difusão 

científica, de esclarecimento da sociedade, de combate às fake News, combate ao 

negacionismo científico e ao obscurantismo durante a pandemia da Covid-19, mas 

também na área de doenças tropicais negligenciadas, onde coordena um consórcio 

internacional visando a descoberta de novos candidatos clínicos para o tratamento da 

malária e da Doença de Chagas. Foram consideradas as inúmeras atividades recentes 

em defesa da ciência, com envolvimento maior em atividades de divulgação científica e 
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de extensão e esclarecimento da sociedade a partir do início do ano de 2016, com 

participação na elucidação do caso da pílula do câncer, a fosfoetanolamina, como 

membro do Grupo de Trabalho montado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI). A partir de 2018, as atividades de divulgação científica e de extensão 

se intensificaram, com a organização do festival de divulgação científica Pint of Science 

em Campinas e durante a pandemia de Covid-19, com a participação em cerca de 600 

atividades como lives, entrevistas para rádios, jornais, programas de televisão, colunas 

para jornais, seminários e outras. Recentemente, O Prof. Luiz Carlos recebeu da 

Sociedade Brasileira de Química, o primeiro prêmio Oswaldo Luiz Alves, conferido “a 

indivíduos ou instituições que se destacaram na defesa da ciência, na difusão e na 

disseminação do conhecimento científico em prol da sociedade brasileira”. Os Prêmios 

levam os nomes de dois gigantes que nos deixaram recentemente. 
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ATIVIDADES DE EXTENSÃO, DIFUSÃO E 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA  

 

 

REALIZADAS NO PERÍODO 2020-2022 

DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 

 

 

PROF. LUIZ CARLOS DIAS 

 

 

 

INSTITUTO DE QUÍMICA – UNICAMP 

 

 

 
https://cibfar.ifsc.usp.br/professor-da-unicamp-e-um-dos-

pesquisadores-do-cibfar/ 
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TEXTOS E ARTIGOS DE OPINIÃO 
 

(1)  Coluna: Nossa arma contra o vírus é a vacina (Coluna Jornal da Unicamp, 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/nossa-arma-contra-o-

virus-e-vacina, 26/02/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(2) Coluna: Precisamos de um clamor popular (Coluna Jornal da Unicamp, 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/precisamos-de-um-

clamor-popular, 09/02/2021) 
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(3) Coluna: A quantas anda o desenvolvimento de vacinas no mundo (Coluna Jornal da 

Unicamp, https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/quantas-andam-

producao-de-vacinas, 02/02/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(4) Coluna: Falta oxigênio, mas temos vacinas e ciência na veia (Coluna Jornal da 

Unicamp, https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/falta-oxigenio-

mas-temos-vacinas-e-ciencia-na-veia, 18/01/2021) 
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(5) Coluna: A fila da vacina já está andando em diversos países, mas aqui... (Coluna 

Jornal da Unicamp, https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/fila-da-

vacina-ja-esta-andando-em-diversos-paises-mas-aqui, 23/12/2020) 

  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(6) Coluna: Plano do governo federal prevê vacinar em torno de 51 milhões de 

brasileiros dos grupos prioritários (Coluna Jornal da Unicamp, 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/plano-do-governo-federal-

preve-vacinar-em-torno-de-51-milhoes-de, 14/12/2020) 
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(7) Coluna: Momento Histórico: Tem início a vacinação contra a Covid-19 pelo mundo 

(Coluna Jornal da Unicamp, https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-

dias/momento-historico-tem-inicio-vacinacao-contra-covid-19-pelo-mundo, 09/12/2020) 

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(8) Coluna: Vacina da Pfizer: Um marco na luta contra a pandemia (Coluna Jornal da 

Unicamp, https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/vacina-da-pfizer-

um-marco-na-luta-contra-pandemia, 03/12/2020).  
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(9) Coluna: Testes das vacinas são promissores e brasileiros confiam mais na ciência 

(Coluna Jornal da Unicamp, https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-

dias/testes-das-vacinas-sao-promissores-e-brasileiros-confiam-mais-na, 24/11/2020). 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(10) Coluna: Que País é esse? (Coluna Jornal da Unicamp, 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/que-pais-e-esse, 

10/11/2020). 
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(11) Coluna: É a Ciência que precisa dar a palavra final na questão das vacinas (Coluna 

Jornal da Unicamp, https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/e-

ciencia-que-precisa-dar-palavra-final-na-questao-das-vacinas, 29/10/2020).  

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(12) Coluna: Politização da vacina afronta ciência e coloca vidas em risco (Coluna Jornal 

da Unicamp, https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/politizacao-

da-vacina-afronta-ciencia-e-coloca-vidas-em-risco, 21/10/2020). 
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(13) Coluna: Desmentindo as fake News sobre vacinas (Coluna Jornal da Unicamp, 

https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/10/13/desmentindo-fake-news-sobre-

vacinas, 13/10/2020).  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(14) Coluna: Ciência para que te quero? (Coluna Jornal da Unicamp, 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/ciencia-para-que-te-quero, 

05/10/2020).  
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(15) Coluna: Coalizão Covax e a disputa mundial pelas vacinas contra Covid-19 (Coluna 

Jornal da Unicamp, https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-

dias/coalizao-covax-e-disputa-mundial-pelas-vacinas-contra-covid-19, 28/09/2020).  

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(16) Coluna: Movimento anti-vacinas: uma séria ameaça à saúde global (Coluna Jornal 

da Unicamp, https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/movimento-

anti-vacinas-uma-seria-ameaca-saude-global, 21/09/2020).  
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(17) Coluna: Estradas e praias lotadas, parece que a Covid-19 acabou e ninguém avisou 

(Coluna Jornal da Unicamp, https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-

dias/parece-que-covid-19-acabou-e-ninguem-me-avisou-diz-luiz-carlos-dias, 

08/09/2020) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(18) Coluna: Conhecimento científico sobre pandemia cresce rapidamente e 

desinformação também (Coluna Jornal da Unicamp, 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/conhecimento-cientifico-

sobre-pandemia-cresce-rapidamente-e, 01/09/2020).  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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(19) Coluna: Especial Vacinas Covid-19: Cenário atual (Coluna Jornal da Unicamp, 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/especial-vacinas-covid-19-

cenario-atual, 14/08/2020).  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(20) Coluna: Em meio à Covid-19, continua a busca por tratamentos para doenças 

negligenciadas (Coluna Revista Veja Saúde, Editora Abril, 22/07/2020, campanha 

#cientistatrabalhando, https://saude.abril.com.br/blog/com-a-palavra/em-meio-a-covid-

19-segue-a-busca-por-solucoes-para-doencas-negligenciadas/). Revista Veja Saúde, 

Editora Abril, 22 jul. 2020. 
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(21) Coluna: As vacinas contra o novo coronavírus (Portal da Unicamp, Série “EM QUE PÉ 

ESTÁ”, 20/07/2020, https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/07/20/vacinas-

contra-covid-19).  

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(22) Coluna: Os institutos de pesquisas e universidades públicas brasileiras no 

enfrentamento à Covid-19 (Coluna Jornal da Unicamp, 20/07/2020, 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/os-institutos-de-

pesquisas-e-universidades-publicas-brasileiras-no).  
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(23) Coluna: Pesquisador de medicamentos para malária explica perigos da cloroquina 

(Coluna Revista Questão de Ciência, 

https://www.revistaquestaodeciencia.com.br/questao-de-

fato/2020/06/03/pesquisador-de-medicamentos-para-malaria-explica-perigos-da-

cloroquina, 03/06/2020).  

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(24) Coluna: Não há evidências que cloroquina seja eficaz em prevenção ou tratamento 

da Covid-19, alerta pesquisador da Unicamp (Coluna Jornal da Unicamp, 

https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/05/21/nao-ha-evidencias-que-

cloroquina-seja-eficaz-em-prevencao-ou-tratamento-da, Portal da Unicamp, 21/05/2020).  
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(25) Coluna: É preciso acabar com a farsa do kit Covid e focar no combate à pandemia 

(Coluna no Jornal da Unicamp, https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-

dias/e-preciso-acabar-com-farsa-do-kit-covid-e-focar-no-combate-pandemia, 

23/04/2021) 

  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(26) Coluna: Vacinação lenta preocupa (Coluna no Jornal da Unicamp, 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/vacinacao-lenta-preocupa, 

24/05/2021) 
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(27) Coluna: Nós não estamos no momento de escolher vacinas (Jornal da Unicamp, 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/nos-nao-estamos-no-

momento-de-escolher-vacinas-contra-covid-19, 24/06/2021) 

 
 

(28) Coluna: Vacinas aplicadas fora do prazo de validade? (Coluna Jornal da Unicamp, 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/vacinas-aplicadas-fora-do-

prazo-de-validade, 05/07/2021) 
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(29) Coluna: Vacinação rápida pode diminuir velocidade de evolução do vírus (Jornal da 

Unicamp, https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/vacinacao-

rapida-pode-diminuir-velocidade-de-evolucao-do-virus, 19/07/2021) 

  
_______________________________________________________________________________________ 

(30) Coluna: Vacinar é preciso; viver é impreciso (Jornal da Unicamp, 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/vacinar-e-preciso-viver-e-

impreciso, 05/08/2021) 
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(31) Coluna: Pessoas vacinadas mais idosas sendo infectadas? A culpa não é das 

vacinas (Jornal da Unicamp,  https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-

dias/pessoas-vacinadas-mais-idosas-sendo-infectadas-culpa-nao-e-das-vacinas, 

16/08/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

(32) Coluna: Terceira dose da vacina contra Covid-19 já é realidade no Brasil (Jornal da 

Unicamp, https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/terceira-dose-

da-vacina-contra-covid-19-ja-e-realidade-no-brasil, 25/08/2021) 
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(33) Coluna: Precisamos de união nacional para defender a ordem constitucional e o 

estado democrático de direito (Jornal da Unicamp, 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/precisamos-de-uniao-

nacional-para-defender-ordem-constitucional-e-o, 10/09/2021) 

  
 

 

(34) Coluna: Se você respira e tem empatia, use máscara e tome vacina (Jornal da 
Unicamp, https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/se-voce-respira-
e-tem-empatia-use-mascara-e-tome-vacina, 01/10/2021) 
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(35) Coluna: Reflexões sobre a pandemia. Está mesmo acabando? (Jornal da Unicamp, 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/reflexoes-sobre-

pandemia-esta-mesmo-acabando, 25/10/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

(36) Coluna: Ataques contra as vacinas para covid-19 são notícias assassinas (Jornal da 

Unicamp, https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/fake-news-

contra-vacinas-para-covid-19-sao-noticias-assassinas, 17/11/2021) 
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(37) Coluna: Pandemia: a quarta onda e nova variante (Jornal da Unicamp, 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/pandemia-quarta-onda-e-

nova-variante, 30/11/2021) 

 
 

(38) Coluna: Anvisa aprova vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos (Jornal da 
Unicamp, https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/anvisa-aprova-
vacina-da-pfizer-para-criancas-de-5-11-anos, 16/12/2021) 
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(39) Coluna: Vacinação de crianças: Precisamos criar uma onda de empatia para 

contagiar o país (Jornal da Unicamp, https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-

carlos-dias/vacinacao-de-criancas-precisamos-criar-uma-onda-de-empatia-para, 

12/01/2022) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

(40) Coluna: As mentiras que se contam contra as vacinas para COVID-19 (Revista Questão 

de Ciência, Instituto Questão de Ciência/IQC, 

https://www.revistaquestaodeciencia.com.br/artigo/2022/01/13/mentiras-que-se-

contam-contra-vacinas-para-covid-19, 12/01/2022) 
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(41) Coluna: Não existe limite para o negacionismo e o charlatanismo no Brasil (Jornal 

da Unicamp, https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/nao-existe-

limite-para-o-negacionismo-e-o-charlatanismo-no-brasil, 01/02/2022) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

(42) Coluna: A cobertura vacinal infantil vai aumentar (Jornal da Unicamp, 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/cobertura-vacinal-infantil-

deve-aumentar, 22/02/2022) 
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CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS MINISTRADOS + MESAS REDONDAS 
 

(43) Seminário: COVID-19 Clinical Research Coalition - Tratamentos investigados no 

combate à COVID-19 (Apresentação no 18o Boletim Informativo da Divisão de Química 

Orgânica Divisão de Química Orgânica da Sociedade Brasileira de Química, 

http://boletim.sbq.org.br/noticias/2020/n3494.php, 28/04/2020).  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(44) Seminário: A Força-Tarefa Unicamp contra a Covid-19 é tema de webinário 

(Coordenadoria de Graduação do Instituto de Economia da UNICAMP, Portal da UNICAMP 

- 29/05/2020, Webinário, https://www.unicamp.br/unicamp/eventos/2020/05/28/forca-

tarefa-unicamp-contra-covid-19-e-tema-de-webinario).  
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(45) Seminário: Opções de Medicamentos no Combate à COVID-19 (Webinar, 

https://youtu.be/o4SksLsXXak, Seminário a convite da Divisão de Química Orgânica da 

Sociedade Brasileira de Química, 29/05/2020, 

http://boletim.sbq.org.br/noticias/2020/n3494.php).  

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(46) Seminário: Programa de descoberta de candidatos clínicos para salvar vidas de 

crianças e gestantes nos cantos mais pobres deste planeta (Seminário de abertura do 

Programa de Seminários do IQ-UNICAMP, Instituto de Química/UNICAMP, 05/03/2020). 
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(47) Seminário: Consórcio UNICAMP/USP/FAPESP/MMV/DNDi para descobrir novos 

medicamentos para o tratamento de doenças parasitárias tropicais e salvar vidas 

(Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP, 

https://www.facebook.com/131422267051035/posts/1366507063542543/, 

05/06/2020) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(48) Seminário: Descoberta de novos fármacos para os mais negligenciados 

(Conferência de Abertura, XI Semana da Química da UFC/IV Workshop da Pós-graduação 

em Química – 2020, Universidade Federal do Ceará-UFC, 

https://www.youtube.com/watch?v=JOu2v-RngTI, 21/09/2020) 
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(49) Seminário: Programa de descoberta de candidatos clínicos para salvar vidas de 

crianças e gestantes nos cantos mais pobres deste planeta (Webinar Instituto de Química 

da USP, São Paulo, 29/04/2020) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(50) Seminário: Universidade Pública e Ciência contra doenças tropicais, pseudociências 

e uma pandemia (Webinários Química UFCAT - Uma ação virtual de ciência, Programa de 

Pós-Graduação em Química, Universidade Federal de Catalão - UFCAT, 

https://www.youtube.com/watch?v=ItxnJhN_baQ , 17/06/2020).  
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(51) Seminário: Reposicionamento de Fármacos no combate à COVID-19 (Webinar, 

Programa WEBTALKS do PPGQUI-UFU, Universidade Federal de Uberlândia - UFU, 

19/06/2020, https://www.youtube.com/watch?v=R04X_ACvCSU).  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(52) Seminário: Universidade Pública e Ciência contra doenças parasitárias tropicais e 

uma pandemia (Webinário, Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, 

https://prppg.ufes.br/conteudo/seminario-webinar-universidade-publica-e-ciencia-

contra-doencas-parasitarias-tropicais-e, 03/07/2020).  
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(53) Seminário: Ciência contra doenças parasitárias tropicais e uma pandemia (Ciclo de 

Palestras do NUPEM-UFRJ, Canal do youtube do Instituto de Biodiversidade e 

Sustentabilidade, NUPEM UFRJ, https://www.youtube.com/watch?v=QcU8IOo1NDs, 

22/07/2020).  

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(54) Seminário: Medicamentos para doenças parasitárias tropicais e COVID-19 

(Programa de Pós-Graduação em Química, Universidade Federal Fluminense-UFF, 

https://cutt.ly/6adLwMV, 23/07/2020).  

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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(55) Seminário: COVID-19: reposicionamento de fármacos e potenciais vacinas (I 

Webinário do Programa de Pós-Graduação em Química e Biotecnologia da Universidade 

Federal de Alagoas-UFAL, https://youtu.be/N1xcg8lR1uY, 11/08/2020).  

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(56) Seminário: Doenças parasitárias tropicais: fármacos, vacinas e acesso (24º 

Webinários da Academia Brasileira de Ciências - ABC, -Série Conhecer Para Entender - O 

mundo a partir do coronavírus, https://youtu.be/yjIIbKlCoK0, 15/09/2020).  
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(57) Seminário: MINDI: Programa de descoberta de novos fármacos para os mais 

negligenciados (Programa de Seminários do programa de Pós-Graduação em Química e 

Biotecnologia, PPGQB, Universidade Federal de Alagoas, UFAL, 30/09/2020) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(58) Seminário: Covid-19: Reposicionamento de fármacos e potenciais candidatas 

vacinais (Programa de Pós-Graduação em Nanociências da Universidade Franciscana, 

transmissão no canal do YouTube do PPG Nanociências, 

https://www.youtube.com/watch?v=B2413RzPzoQ, 19/10/2020).  
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(59) Seminário: Fármacos e vacinas no contexto da Covid-19 (III Congresso de Inovação 

e Tecnologia (III CInTec), UFAL campus Arapiraca, https://youtu.be/NgogfD9jPiQ, 

06/11/2020).  

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(60) Seminário: Vacinas e Fármacos contra a Covid-19 (Semana do Conhecimento, XXX 

Jornada de Iniciação Científica, Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, 

https://www.youtube.com/watch?v=L_xxFaKpJkE, 25/11/2020).  
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(61) Mesa-Redonda: Saúde Pública: qual o papel da ciência durante uma crise? - XVII 

Semana da Química da UFSCar São Carlos, 

https://www.youtube.com/channel/UCGEjn2L-e11dNcHEPfa7_5g, 05/10/2020).  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(62) Mesa-Redonda: Medicamentos, vacinas, soberania e desenvolvimento: onde entra a 

Química? (Programa Quarentena ao Vivo - Laboratório Aberto de Interatividade para a 

Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico (LAbI) da UFSCar, 

https://www.facebook.com/labiufscar/videos/813711379454714, 27/10/2020).  
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(63) Seminário: Programa de descoberta de novos fármacos para os mais 

negligenciados (Webinar do PPGQ-UFSCar, Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, 

https://www.facebook.com/events/meetgooglecomgzc-yiwc-qsk/webinar-do-

ppgqufscar-prof-dr-luiz-carlos-dias/3356097694478510/, 15/10/2020) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(64) Mesa-Redonda: Fake News e vacinas: uma ameaça à saúde global (Canal Hoje é dia 

de CIÊNCIA, SESI São Paulo, https://youtu.be/5Pn87iKvTW8, 10/11/2020).  
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(65) Mesa-Redonda: Quartas Interdisciplinares: Os desafios da ciência na pandemia 

(Faculdade de Ciências Aplicadas - Unicamp, campus Limeira, 

https://www.youtube.com/watch?v=UbSVyQpShf0, 02/12/2020).  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(66) Mesa-Redonda: Fake News na ciência (SBQast 5 - Boletim Eletrônico da Sociedade 

Brasileira de Química-SBQ 1423, https://anchor.fm/sbqast/episodes/SBQast-5---Fake-

News-na-cincia-eheu4i, 30/07/2020).  
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(67) Mesa-Redonda: A corrida das vacinas da Covid-19 (Programa Trocando em Miúdos: 

Contraponto, Rádio Universitária FM 107,5 - Universidade Federal de Uberlândia, 

https://www.youtube.com/watch?v=0BGgOEo2sBM, 15/08/2020).  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(68) Mesa-Redonda: A corrida pela vacina (Rodas de Conversa COVID-19, Médicos Sem 

Fronteiras - MSF, https://www.youtube.com/watch?v=RACLOApqBgo, 17/09/2020). 
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(69) Mesa-Redonda: Vacina: Reações Radicais (Programa Trocando em Miúdos, quadro 

Contraponto, Rádio Universitária FM 107,5, Uberlândia, 

http://programatrocandoemmiudos.com.br/pt-br/node/4178, 07/11/2020).  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(70) Mesa-Redonda: Corrida das vacinas contra o Covid 19 (Programa Novas Fronteiras, 

UFN TV, Universidade Franciscana, Santa Maria, RS, 

https://www.youtube.com/watch?v=VNejlsJFNf8, 03/12/2020).  
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(71) Seminário: Vacinas para Covid-19 (Aula Inaugural dos Programas de Mestrado 

Profissional da Faculdade Maria Milza – FAMAM, https://youtu.be/64QBVup_bcw, 

13/02/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(72) Seminário: Vacinas para Covid-19 (Brasilien-Zentrum da Universidade de Tübingen, 

Alemanha, 

https://zoom.us/rec/share/XcA3g2plNeAcFWqtKEujXQHqiyDTwDF5zTE90lquBQbPm0s

KvSWndzkXZb36Qim-.aO8Lf0EfEgmU0uzV, Senha: 9HXC%m*^, 10/02/2021) 
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(73) Seminário: Farmacoquímica e química medicinal: seu papel social nas doenças 

negligenciadas (Departamento de Química, Universidade Federal Rural de Pernambuco, 

UFRPE, https://youtu.be/mP8VO2u_zy8, 11/02/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(74) Seminário: As vacinas em desenvolvimento para Covid-19 (Palestra de Abertura, 

Congresso Acadêmico de Iniciação Científica (PIBIC) e Iniciação Tecnológica (PIBITI) da 

UFAL, https://youtu.be/VuTEuiP-YVc, 22/02/2021) 
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(75) Seminário: Química em Sintonia com Vacinas (Programa Química em Sintonia, 

Universidade Federal do Ceará – UFC, 

https://www.youtube.com/watch?v=sTggA5DbP14, 26/02/2021) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(76) Seminário: Importância da ciência em tempos de negacionismo e fake News 

(Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro – 

UFRJ, https://youtu.be/DvBnLCmjTDE, 03/03/2021) 
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(77) Mini Curso: Fármacos e vacinas no contexto da Covid-19 (Mini curso na disciplina 

de Graduação/Tecnologia AM100 - Pandemia Covid-19 e a transdisciplinaridade nas 

atividades, Atividade Multidisciplinar, 2º semestre 2020, 

https://www.dac.unicamp.br/portal/caderno-de-horarios-por-ano/atividades-

multidisciplinares-2S-2020/pandemia-de-covid-19-e-transdisciplinaridade-nas-atividade, 

10/12/2020).  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(78) Mini Curso: Programa de descoberta de fármacos para os mais negligenciados 

(Canal de YouTube da Semana da Química UFSCar São Carlos, 

https://www.youtube.com/watch?v=tAxEJqU04nM, 28/10/2020) 
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ENTREVISTAS TV/RÁDIO/JORNAIS, PROGRAMAS  

E COMENTÁRIOS NA MÍDIA 
 

(79) Entrevista: Fosfoetanolamina e Coronavírus (Moléculas - Um canal sobre Química - 

podcast sobre Química, http://www.ladmolqm.com.br/moleculas/?p=161, 01/04/2020).  
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(80) Entrevista: Three tropical diseases targeted in push for new drugs (Portal 

SciDev.Net, https://www.scidev.net/global/health/news/three-tropical-diseases-

targeted-in-push-for-new-drugs.html, Londres, UK, 02/01/2020).  

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(81) Entrevista: DNDi e UNICAMP em coalizão internacional contra o COVID-19 em países 

de baixa e média renda (09/04/2020, Boletim Eletrônico da Sociedade Brasileira de 

Química - SBQ no. 1407, http://boletim.sbq.org.br/noticias/2020/n3479.php).  
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(82) Entrevista: Live COVID-19 (Instagram Paulo Milton ou mestrew11, 29/03/2020). 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(83) Entrevista: Cientistas de 30 países, incluindo o Brasil, criam rede de pesquisas sobre 

coronavírus (Folha de São Paulo, 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/cientistas-de-30-paises-

incluindo-o-brasil-criam-rede-de-pesquisas-sobre-coronavirus.shtml, 02/04/2020) 
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(84) Entrevista: Perigo no uso da cloroquina 

(https://m.facebook.com/watch/?v=299323891084262&_rdr, TV Thati Record TV 

Campinas, 22/05/2020).  

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(85) Entrevista: Covid-19: pesquisadores e comunidades científicas criticam uso de 

cloroquina (Jornal ACIDADE ON, 

https://www.acidadeon.com/campinas/docon/artigos/NOT,0,0,1519851,covid+19++pes

quisadores+e+comunidades+cientificas+criticam+uso+de+cloroquina.aspx, 

31/05/2020) 
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(86) Entrevista: Especialistas afirmam que não há evidência de eficácia do uso da 

cloroquina no tratamento da covid-19 (Portal da Câmara Municipal de São Paulo, 

https://www.saopaulo.sp.leg.br/coronavirus/blog/especialistas-afirmam-que-nao-ha-

evidencia-de-eficacia-do-uso-da-cloroquina-no-tratamento-da-covid-19/, 09/06/2020) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(87) Entrevista: Pesquisador de medicamentos para malária explica perigos da 

cloroquina (Portal Vermelho, Brasília, https://vermelho.org.br/2020/06/03/pesquisador-

de-medicamentos-para-malaria-explica-perigos-da-cloroquina/, 03/06/2020) 
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(88) Entrevista: Pesquisador comenta estudo e recomenda calma sobre o uso da 

dexametasona (Direto na Fonte, Rádio e TV Unicamp, 17/06/2020, 

https://www.unicamp.br/unicamp/tv/direto-na-fonte/2020/06/16/pesquisador-

comenta-estudo-e-recomenda-calma-sobre-o-uso-da) 

 

 

(89) Entrevista: Vale a pena investir na vacina de Oxford? Ministério da Saúde anunciou 

parceria para pesquisa e produção (Direto na Fonte, Rádio e TV Unicamp, 29/06/2020, 

https://youtu.be/oZdXgx2ZnRw).  
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(90) Entrevista:  Vale a pena investir na vacina de Oxford? Podcast de 34 minutos sobre 

vacinas e medicamentos como dexametasona, remdesivir, ivermectina e cloroquina 

(http://www.rtv.unicamp.br/wp-content/uploads/2020/06/df-novo.mp3, 30/06/2020).  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(91) Entrevista: Vacinas COVID-19 (Rádio Band News FM - Belo Horizonte, 12 minutos, 

entre 1h:11min:00s e 1h:23min:20s, 

https://www.facebook.com/radiobandnewsbh/videos/1327696277427513, 

02/07/2020).  
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(92) Entrevista: Ivermectina seria veneno em dose para inibir coronavírus (Direto na 

Fonte, https://www.youtube.com/watch?v=xmoqdr57mfI, 06/07/2020).  

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(93) Entrevista: Notícia positiva no combate à COVID-19 (Instagram jornalista Marina Dias, 

@positivante, https://www.instagram.com/tv/CCrqbseH1H8/?igshid=1n450mpqmap8, 

https://www.youtube.com/watch?v=wkBvEJoNO-w&feature=youtu.be, 15/07/2020).  
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(94) Entrevista: Descoberta de Fármacos para os mais negligenciados (Boletim NABC 

Nº 612 - 16 de agosto de 2020, http://www.abc.org.br/2020/08/13/descoberta-de-

farmacos-para-os-mais-negligenciados/, 13/08/2020). 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(95) Entrevista: Os desafios no combate à COVID-19 (Live com Prefeito de Camboriú, SC, 

https://www.facebook.com/Dr.ElcioKuhnen/videos/649106989289296/, 20/07/2020).  
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(96) Entrevista: Doenças parasitárias tropicais negligenciadas (Debate sobre doenças 

negligenciadas, Canal Futura, 21/07/2020, C).  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(97) Entrevista: Vacina da covid-19 avança, mas sairá em 2021, dizem especialistas (Site 

da Editora Rede Brasil Atual, https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-

ciencia/2020/07/vacina-covid-19-avanca-2021/, 26/07/2020) 
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(98) Entrevista: Impactos da pandemia no enfrentamento de doenças negligenciadas 

(Canal Futura, 21/07/2020, https://www.futura.org.br/impactos-da-pandemia-no-

enfrentamento-de-doencas-negligenciadas/).  

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(99) Entrevista: Vacinas contra o novo coronavírus (Programa Trocando em Miúdos, 

Jornalista Márcio Alvarenga, Rádio Universitária FM, da Universidade Federal de 

Uberlândia-MG, http://programatrocandoemmiudos.com.br/sites/default/files/2020-

07/29-07-ASSUNTO%20DA%20SEMANA.mp3, 23/07/2020).  
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(100) Entrevista: Universidade pública e ciência no enfrentamento de uma pandemia 

(PPGQMG Convida #4, Programa de Pós-Graduação em Química da Rede Mineira de 

Química, Universidade Federal de Uberlândia-UFU, https://youtu.be/44D26DKB7QI, 

30/07/2020). 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(101) Entrevista: A análise das várias vacinas em teste (Rádio CBN Campinas 99,1 FM, 

https://portalcbncampinas.com.br/2020/07/a-analise-das-varias-vacinas-em-teste/, 

29/07/2020).  
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(102) Entrevista: Domingo Espetacular investiga possível data para vacina contra covid-

19 (Programa Domingo Espetacular, Record TV, https://recordtv.r7.com/domingo-

espetacular/videos/domingo-espetacular-investiga-possivel-data-para-vacina-contra-

covid-19-02082020, 02/08/2020).  

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(103) Entrevista: O que é nitrato de amônio, principal 'suspeito' de ter causado mega 

explosão em Beirute (BBC News Brasil, https://www.bbc.com/portuguese/internacional-

53659549, 04/08/2020).  
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(104) Entrevista: Brasileiros que vivem em Beirute relatam os momentos de pânico 

durante explosões (Programa Domingo Espetacular - Record TV, 

https://www.facebook.com/watch/?v=2970772646379059, 09/08/2020).  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(105) Entrevista: Por que desenvolver uma vacina é tão complexo - e nem sempre factível 

(BBC News Brasil, https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53745688, 12/08/2020).  
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(106) Entrevista: Por que o mundo desconfia de uma vacina russa? (Jornal das 22, Rede 

Internacional de Televisão, https://youtu.be/fg-9SDTdLsY, 11/08/2020).  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(107) Entrevista: Mesmo com avanços, vacina ainda é desafio para pesquisadores 

(Jornal de Jundiaí Regional, https://www.jj.com.br/jundiai/mesmo-com-avancos-vacina-

ainda-e-desafio-para-pesquisadores/, 16/08/2020).  
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(108) Entrevista: É lançado consórcio internacional para descoberta de fármacos (Portal 

da Unicamp, https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/08/14/consorcio-

internacional-para-descoberta-de-farmacos-e-lancado, 14/08/2020).  

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(109) Entrevista: Professor da Unicamp explica desenvolvimento de vacinas e a eficácia 

no combate à covid-19 (Programa Bastidores, Rádio Educadora AM 1020 - Limeira, 

https://educadoraam.com.br/noticias/saude/professor-da-unicamp-explica-desenvolvimento-

de-vacinas-e-a-eficacia-no-combate-a-covid-19/?fbclid=IwAR1xp0RNOjh-

7UFPJnqQqD_ZU8dqfB7avHlEGEtu71dHQYlKd4jtUFBqkDg, 21/08/2020). 
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(110) Entrevista: Prima da cloroquina em teste contra vírus. Amodiaquina: novo possível 

tratamento (Jornal da Cultura, TV Cultura, 

https://m.youtube.com/watch?v=zk7Pm9jkwog, 21/08/2020).  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(111) Entrevista: Reinfecção por covid-19 não afeta eficácia da vacina, diz professor da 

Unicamp (Programa Educadora Meio Dia, Rádio Educadora AM 1020 - Limeira, 

https://educadoraam.com.br/noticias/saude/reinfeccao-por-covid-19-nao-afeta-

eficacia-da-vacina-diz-professor-da-unicamp/, 26/08/2020).  
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(112) Entrevista: Não há evidências da eficácia do uso da cloroquina na prevenção ou 

tratamento da Covid-19, alerta pesquisador da Unicamp (Radio Brasil Campinas AM 1270, 

https://brasilcampinas.com.br/nao-ha-evidencias-da-eficacia-do-uso-da-cloroquina-na-

prevencao-ou-tratamento-da-covid-19-alerta-pesquisador-da-unicamp-2.html, 

22/05/2020).  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(113) Entrevista: Live COVID-19 (Instagram Paulo Milton, 

https://www.instagram.com/p/CCKO8wZJPHM/?utm_source=ig_web_button_share_she

et&fbclid=IwAR1p5ZuX3yRea6vEnVdyykYusRI5Z2QRYaqvBTXXnnulcohXR2UAgJihzlI, 

02/07/2020).  
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(114) Entrevista: Contra a besta-fera - A luta dos cientistas brasileiros para combater o 

vírus é dura - vai de propaganda enganosa a ameaça de morte (Revista Piauí, 

https://piaui.folha.uol.com.br/materia/contra-besta-

fera/?fbclid=IwAR3rd6BW6KyFZpsHSPubYWtXWjoeRo1VvlIW2S5UUqs6ud2hY4htYXz83

n4, 03/07/2020).  

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(115) Entrevista: Laboratórios expandem as parcerias com startups – Suplementos Valor 

Econômico 

(https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2020/07/31/laboratorios-

expandem-as-parcerias-com-startups.ghtml, 31/07/2020).  
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(116) Entrevista: O que se sabe sobre as nove vacinas contra coronavírus que estão na 

fase final de testes (Jornal Zero Hora, 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2020/09/o-que-se-sabe-sobre-as-nove-

vacinas-contra-coronavirus-que-estao-na-fase-final-de-testes-

ckendrn1y001g0137wcqgjo4d.html, 04/09/2020).  

  

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(117) Entrevista: Cautela não elimina confiança em sucesso de vacina (Jornal Correio 

Popular Campinas, https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/09/campinas_e_rmc/990601-

cautela-nao-elimina-confianca-em-sucesso-de-vacina.html, 11/09/2020).  
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(118) Entrevista: Vacina contra a COVID-19. Como estão os testes das mais 

promissoras? (Programa Visão Geral, Rádio Brasil Campinas AM 1270, 

https://www.facebook.com/RadioBrasilCampinas/videos/769598260530660, 

14/09/2020). 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(119) Entrevista: Saúde: Anvisa aprova remédio mais caro do mundo (Jornal da Tarde, 

TV Cultura, https://www.youtube.com/watch?v=44EsbFnm_iU, minutos 19min:20s a 

22min:50s, 14/09/2020).  

 

 
 



[Atividades de extensão, difusão e divulgação científica - período 2018-2022] |                     Prof. Luiz Carlos Dias 

 

97 

 

(120) Entrevista: Episódio Podcast Inovação Tecnológica para o Inova CCMN - 

Entrevistado pelo Prof. Rodrigo Souza. Uma conversa sobre inovação tecnológica em 

nossas parcerias com a MMV e com a DNDi aplicada ao descobrimento de novas 

moléculas visando o desenvolvimento de novos medicamentos para doenças tropicais 

(https://open.spotify.com/episode/1HguDohyhMHspzr4CW4kMN?si=pw1iiSwRS0-

XNrZztAP4VQ, 22/09/2020).  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(121) Entrevista: Pesquisador critica movimentos antivacina e alerta contra fake News 

(Programa Tarde Nacional, Rádio Nacional de Brasília AM 980, 

https://radios.ebc.com.br/tarde-nacional/2020/09/movimentos-antivacina-prestam-

enorme-desservico-para-sociedade-e-devem-ser?fbclid=IwAR3E9qRuU-

WzjmKjCg9NG7iaGsn_McdU8NHvQiuPQ_Dv4Hi_FAfFd2PoswY, 24/09/2020).  
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(122) Entrevista: Movimento antivacinas avança no Brasil (Portal CBN Campinas, 

https://portalcbncampinas.com.br/2020/09/movimento-antivacinas-avanca-no-brasil/, 

25/09/2020).  

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(123) Entrevista: O perigo do movimento antivacina (Programa CBN Campinas, Rádio 

CBN Campinas 99,1 FM, https://portalcbncampinas.com.br/2020/09/o-perigo-do-

movimento-antivacina/, https://portalcbncampinas.com.br/wp-

content/uploads/2020/09/portalcbncampinas.com.br-o-perigo-do-movimento-

antivacina-site-entrev-luiz-carlos-paradella-25092020.mp3, 25/09/2020).  
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(124) Entrevista: Movimento anti-vacinas - uma série ameaça à saúde global (Programa 

Câmara Total, TV Câmara Campinas, 

https://www.facebook.com/TVCamaraCampinas/videos/402558354473817/, Início em 

29min:50s até 1h:15min:10s, 25/09/2020).  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(125) Entrevista: A Coalizão Covax para vacinas (Programa JORNAL LIBERAL NO AR, 

Rádio Gold FM 94.7 - Americana, 

https://www.facebook.com/grupoliberal/videos/808511136646378, início no minuto 

20min:50g até 36min:50s, 29/09/2020). 
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(126) Entrevista: 'Vacinação é uma questão de responsabilidade social', afirma cientista 

da Unicamp (Programa Bem Viver, Rádio Web Brasil de Fato, 

https://www.brasildefato.com.br/2020/10/14/vacinacao-e-uma-questao-de-

responsabilidade-social-afirma-cientista-da-unicamp, 14/10/2020). 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(127) Entrevista: Um Gole de Ciência (Instagram @inclusivequimica, 

https://www.youtube.com/channel/UCOUcVAeNq66Rnudjnd6L-Nw/featured, 

https://www.instagram.com/tv/CGbBEs6nAq1/?igshid=4dyub5xas5va, 16/10/2020). 
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(128) Entrevista: Quando a ignorância prevalece (Jornal Correio Popular Campinas, 

https://correio.rac.com.br/amp/2020/09/campinas_e_rmc/1008731-quando-a-

ignorancia-prevalece.html, 27/09/2020).  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(129) Entrevista: Testes confirmam que vacina do Butantan é a mais segura em fase final 

no Brasil (Jornal das 22, RIT TV Internacional, https://youtu.be/0lW6mSPEWGA, 

19/10/2020).  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(130) Entrevista: A politização e as fake News com as vacinas (Jornal Liberal no AR, 

Rádio Gold FM, https://www.facebook.com/grupoliberal/videos/462313078082431/, 

entrevista iniciando em 16min:57s até 28min, 23/10/2020).  
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(131) Entrevista: Chip? Autismo? Especialista desbanca fake News sobre vacinas 

(ACIDADE ON, 

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1553885,chip-

autismo-especialista-desbanca-fake-news-sobre-vacinas.aspx, 25/10/2020).  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(132) Entrevista: A politização das vacinas para Covid-19 (TVT - Rede de TV dos 

Trabalhadores, https://www.youtube.com/watch?v=w-

gEX8UmEJ0&list=PLWOdS62CKLoKf6iOUlViKL6bX7Ezqip-R, 26/10/2020).  
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(133) Entrevista: Gabinete de crise: 'O movimento antivacinas é irresponsável e 

criminoso' (Jornal OVALE, 

https://www.ovale.com.br/_conteudo/brasil/2020/11/116601-gabinete-de-crise---o-

movimento-antivacinas-e-irresponsavel-e-criminoso.html, 07/11/2020).  

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(134) Entrevista: Unicamp tem 74 pesquisadores entre os mais influentes do mundo 

(Portal da Unicamp, https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/11/23/unicamp-

tem-76-pesquisadores-entre-os-mais-influentes-do-mundo, 20/11/2020).  
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(135) Entrevista: Suspensão de vacina alimenta movimento antivacina, diz especialista 

(Jornal ACIDADE ON, 

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1559985,suspensao

-de-vacina-alimenta-movimento-antivacina-diz-especialista.aspx, 11/11/2020).  

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(136) Entrevista: Professor da Unicamp explica como funcionará a vacina da Pfizer e o 

porquê de ela ser revolucionária (Rádio Band News BH 89,5 FM, https://youtu.be/iBllT4-

2Iik, minutos 56 a 1h:17min, 03/12/2020).  

 

 
 



[Atividades de extensão, difusão e divulgação científica - período 2018-2022] |                     Prof. Luiz Carlos Dias 

 

105 

 

(137) Entrevista: Vacinas contra a Covid-19: por que a produção foi rápida? (Programa 

Direto na Fonte, TV Unicamp, https://youtu.be/sntFnwuPsbs, 02/12/2020).  

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(138) Entrevista: Vacinas (Episódio 1 do podcast PET Química IQSC - Programa de 

Educação Tutorial do Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo, 

https://www.facebook.com/PETIQSC/videos/387811722278212, 

https://www.youtube.com/watch?v=UXLM3ked0jc, 06/12/2020).  
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(139) Entrevista: Revolta da Vacina: semelhanças e diferenças no Brasil de 1904 e 2020 

(CNN Brasil, https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/12/11/revolta-da-vacina-as-

semelhancas-historicas-de-1904-e-2020-no-brasil, 11/12/2020).  

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(140) Entrevista: Entrevista Coletiva – Luiz Carlos Dias - Vacinas contra Covid-19 

(Programa Entrevista Coletiva, TV Band Campinas, 

https://www.youtube.com/watch?v=f0gxSZE7KAE, 17/12/2020, 7:30h) 

 



[Atividades de extensão, difusão e divulgação científica - período 2018-2022] |                     Prof. Luiz Carlos Dias 

 

107 

 

(141) Entrevista: Vacina, Imunização e Futuro (Bate-Papo Cicerone, 

https://www.facebook.com/ciceronevinhedo/videos/403232214301949/, 16/12/2020)  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(142) Entrevista: Covid-19, vacina e campanha de vacinação (Programa “Um Gole de 

Ciência”, Canal de divulgação científica @inclusivequimica, 

https://www.instagram.com/tv/CI6w2BBFVLp/?utm_source=ig_web_button_share_shee

t, 17/12/2020) 
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(143) Entrevista: Como desinformação e grupos antivacina ameaçam combate à covid-

19 no Brasil (Deutsche Welle, https://p.dw.com/p/3mzvP, 21/12/2020) 

 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(144) Entrevista: Covid-19 e vacinas (Programa Nova Manhã, Rádio Nova Brasil FM, 

Campinas, 

https://www.instagram.com/tv/CJRgq9LDd1X/?utm_source=ig_web_copy_link ou 

https://www.youtube.com/watch?v=U-oDt2YV19g, entre os minutos 1h:26min:30s e 

1h:29:min:30s, 23/12/2020) 
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(145) Entrevista: Vacinas: Mitos e Verdades (Canal de divulgação científica Ciência 

Brasileira é de Qualidade, 23/12/2020, 

https://www.instagram.com/tv/CJKUnV_gR0i/?utm_source=ig_web_copy_link) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(146) Entrevista: Não, você não vai se transformar em jacaré: 10 mentiras sobre vacinas 

que circulam por aí (Redação Opera Mundi, 

https://operamundi.uol.com.br/coronavirus/67853/nao-voce-nao-vai-se-transformar-

em-jacare-10-mentiras-sobre-vacinas-que-circulam-por-ai, 19/12/2020)  
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(147) Entrevista: Projeto determina que quem recusar vacina e tiver covid-19 pague pelo 

tratamento no SUS (Site da Editora Visão Oeste, https://www.visaooeste.com.br/projeto-

determina-que-quem-recusar-vacina-e-tiver-covid-19-pague-pelo-tratamento-no-sus/, 

21/12/2020)  

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(148) Entrevista: China’s Sinovac Delays Covid-19 Vaccine Trial Results (The Wall Street 

Journal, https://www.wsj.com/articles/chinas-sinovac-delays-covid-19-vaccine-trial-

results-11608757865?st=4ghjmucgl65a2yr&reflink=article_email_share, 23/12/2020) 
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(149) Entrevista: Combatendo as fake News sobre as vacinas contra a Covid-19 

(https://www.instagram.com/tv/CJRjw41AiXK/?igshid=moo4emgbyuzu, 26/12/2020)  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(150) Entrevista: Covid-19 e vacinas (Programa Nova Manhã, Rádio Nova Brasil FM, 

Campinas, https://www.facebook.com/NOVABRASILFMCampinas/videos/176183217538031, 

30/12/2020) 

 

 



[Atividades de extensão, difusão e divulgação científica - período 2018-2022] |                     Prof. Luiz Carlos Dias 

 

112 

 

(151) Entrevista: A verdade sobre a vacina para a Covid-19 e contra o obscurantismo 

criminoso (Live com o jornalista Luis Erlanger, https://youtu.be/lhIUZizYZ3Y, 

30/12/2020) 

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(152) Entrevista: Você confia nas vacinas? (Programa Trocando em Miúdos: 

Contraponto, Rádio Universitária FM 107,5 - Universidade Federal de Uberlândia, 

http://programatrocandoemmiudos.com.br/sites/default/files/2021-01/02-01-

CONTRAPONTO.mp3, https://www.youtube.com/watch?v=jMb9omU_mKU, 02/01/2021) 
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(153) Entrevista: Programa Bastidores com Nani Camargo (Rádio Educadora AM 1020 - 

Limeira, https://www.facebook.com/EducadoraLimeira/videos/454827819018817, 

minuto 34 até o final, 05/01/2021). 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(154) Entrevista: Câmara Total - Empréstimo Ultra freezer (TV Câmara Campinas, 

https://www.youtube.com/watch?v=ewu2gXO9ygo, 15/01/2021)  
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(155) Entrevista: Butantan deu início nesta quinta à solicitação do registro emergencial 

de vacina junto à Anvisa (http://cicerone.me/butantan-deu-inicio-nesta-quinta-a-

solicitacao-do-registro-emergencial-de-vacina-junto-a-anvisa/, 07/01/2021)  

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(156) Entrevista: Sinovac’s Covid-19 Vaccine Is 78% Effective in Brazil Late-Stage Trials 

(The Wall Street Journal, https://www.wsj.com/articles/sinovacs-covid-19-vaccine-is-78-

effective-in-brazil-late-stage-trials-11610032825, 07/01/2021) 
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(157) Entrevista: Combatendo fake News contra as vacinas 

(https://www.facebook.com/luizcarlos.dias.777701/videos/1121639738257343 e 

https://youtu.be/PhzH68hX2lU, 07/01/2021) 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(158) Entrevista: Professor da Unicamp, Luiz Carlos Dias, tira dúvidas sobre as vacinas 

contra a covid-19 (Programa Entrevista Coletiva – Bastidores do Poder – TV Band Mais 

Campinas, https://www.facebook.com/bandmaistv/posts/3603476443099743, 

08/01/2021) 
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(159) Entrevista: Porque podemos confiar nas vacinas contra a Covid-19? (Canal 

“Memória da Eletricidade”, @amemoriaoficial no Instagram, Live com o pesquisador Igor 

Sacramento, da Fiocruz, 

https://www.instagram.com/tv/CJ_QmcxJi8M/?igshid=1mnim30vgdz2r, 

https://www.memoriadaeletricidade.com.br/eventos/39241/por-que-podemos-confiar-

nas-vacinas-contra-a-covid-19, 13/01/2021)  

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(160) Entrevista: Unicamp mapeia ultra freezers que podem armazenar vacinas contra 

Covid-19 a -80ºC na região (Portal G1, https://g1.globo.com/sp/campinas-

regiao/noticia/2021/01/10/unicamp-mapeia-ultrafreezers-que-podem-armazenar-

vacinas-contra-covid-19-a-80oc-na-regiao.ghtml, 10/01/2021) 
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(161) Entrevista: Vacinas Covid-19 (Programa Carlinhos Lima, Rádio Clube 1 São Carlos, 

Band News FM 91.1 MHz, 

https://www.facebook.com/luizcarlos.dias.777701/videos/1124474527973864, 

11/01/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(162) Entrevista: Unicamp identifica 10 ultra freezers na região para armazenamento de 

vacinas contra a Covid (Jornal da EPTV 1ª Edição - Campinas/Piracicaba, 

https://globoplay.globo.com/v/9168127/?s=0s, 11/01/2021)  
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(163) Entrevista: Luiz Carlos Dias, fala sobre o armazenamento da vacina para a covid 

19 (TV Alesp, Jornal da Rede Alesp, https://youtu.be/oI6n0veVA84, 13/01/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(164) Entrevista: CoronaVac e o futuro da pandemia (Instagram Luiz Carlos Dias, 

https://www.instagram.com/tv/CJ93dRVjOaD/?igshid=1le40uj82zv8a e 

https://www.facebook.com/unicampoficial/videos/894611654682075/, 12/01/2021) 
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(165) Entrevista: Vacinas Covid-19 (Jornal da POP, Rádio POP FM São Carlos, 

https://www.facebook.com/popfmsaocarlos/videos/1882981935183477, 13/01/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(166) Entrevista: O preço da CoronaVac é inferior ao pago em vários países por outros 

imunizantes contra a covid-19 (Agência France-Presse, https://checamos.afp.com/o-

preco-da-coronavac-e-inferior-ao-pago-em-varios-paises-por-outros-imunizantes-contra-

covid-19, 18/01/2021) 
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(167) Entrevista: Pesquisador da Unicamp responde a dúvidas de telespectadores sobre 

vacina da Covid-19 (TEM Notícias 1ª Edição – Sorocaba/Jundiaí, Globo play, 

https://globoplay.globo.com/v/9177792/?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-

bar, 14/01/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(168) Entrevista: Três mentiras antivacina (Instagram @luizcarlosdias3107, 

https://youtu.be/Wu2_KJqFoiY, 15/01/2021)  
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(169) Entrevista: Uso emergencial de vacinas (Instagram @luizcarlosdias3107, 

https://youtu.be/Arx-yK3lSjI, 

https://www.facebook.com/unicampoficial/videos/894611654682075/, 

https://www.youtube.com/watch?v=Arx-

yK3lSjI&list=PLWYzeDRJEODPBWVOqJ29Cu7PkEyz4xIlY&index=5&t=9s, 13/01/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(170) Entrevista: Por vacinas, Unicamp amplia prazo para empréstimo de freezers (Portal 

CBN Campinas, https://portalcbncampinas.com.br/2021/01/por-vacinas-unicamp-

avalia-espaco-para-ultrafreezers/, 14/01/2021)  
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(171) Entrevista: Entrevista com Luiz Carlos Dias (Programa Visão Geral, Rádio Brasil 

Campinas, https://www.facebook.com/RadioBrasilCampinas/videos/199635081860976, 

13/01/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(172) Entrevista: Vacinas: existem contraindicações? (Programa Vou te Contar, Claudete 

Troiano, Rede TV, https://www.redetv.uol.com.br/voutecontar/videos/todos-os-

videos/vou-te-contar-19-01-2021-%7C-completo, 19/01/2021) 
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(173) Entrevista: Professor da Unicamp fala sobre importância da vacinação contra a 

Covid-19 (TEM Notícias 1ª Edição – TV Globo, Sorocaba/Jundiaí, 

https://globoplay.globo.com/v/9174710/, 13/01/2021)  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(174) Entrevista: Combatendo fake News contra as vacinas para Covid-19. (Globo News, 

TV Globo, http://g1.globo.com/globo-news/videos/v/vacinas-causam-autismo-saiba-o-

que-e-fato-ou-fake-sobre-os-imunizantes/9181852/, 15/01/2021) 
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(175) Entrevista: Live sobre vacinas para Covid-19, com a jornalista Damana Rodrigues 

(https://www.instagram.com/tv/CKFj6Fah0vl/?igshid=sapb2r4216az, 

https://www.facebook.com/damanamaria/videos/4323094481041262/, 16/01/2020) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(176) Entrevista: CoronaVac Vaccine January Update: How Efficacious is the Vaccine in 

Preventing Mild to Severe Cases of COVID-19? Were Adverse Side Effects Recorded? 

(VuMedi.com, https://www.vumedi.com/video/coronavac-vaccine-january-update-how-

effficacious-is-the-vaccine-in-preventing-mild-to-severe-cases-/, 19/01/2021) 
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(177) Entrevista: COVID-19: Where Do Current Vaccines Stand in the Development 

Stages? (VuMedi.com, https://www.vumedi.com/video/covid-19-where-do-current-

vaccines-stand-in-the-development-stages/, 19/01/2021) 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(178) Entrevista: Vacinas Covid-19 (Jornal das 22h, Rede Internacional de Televisão – 

RiT TV, http://www.rittv.com.br/, 12/01/2021) 
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(179) Entrevista: Vacinas Covid-19 (Rádio Band News FM BH, 

https://www.facebook.com/radiobandnewsbh/videos/248119086691030/, começa 

minuto 1h:03:30h, 18/01/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(180) Entrevista: Desafios para a produção no Brasil da vacina contra a Covid-19 (Rádio 

CBN Campinas 99,1 FM, https://portalcbncampinas.com.br/2021/01/desafios-para-

producao-no-brasil-da-vacina-contra-covid-19/, 20/01/2021) 
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(181) Entrevista: Live com o jornalista Thiago Ariosi, apresentador da TV TEM, afiliada 

da @redeglobo (https://www.instagram.com/tv/CKPyGhNpAPT/?igshid=1y0l83vstvgng, 

19/01/2021) 

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(182) Entrevista: LIVE Cuide-se - Saúde Mental - Vacinas contra a Covid-19 (Alternativo 

TV, Alternativo Curso e Colégio, https://www.youtube.com/watch?v=KPzaHe7z-

BQ&feature=youtu.be, 22/01/2021) 
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(183) Entrevista: Live sobre vacinas contra Covid-19 (@macro.nano.lab, 

https://www.instagram.com/tv/CKAP2bmFgSI/?igshid=17fu5bb38dvjj, 13/01/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(184) Entrevista: Participação rápida no Programa Nova Manhã, Rádio Nova Brasil FM 

Campinas 

(https://www.facebook.com/100012339813627/videos/1124472187974098/, 

11/01/2021) 
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(185) Entrevista: Live com a paramédica Priscila Currie (perfil do Instagram 

@priscila_paramedica_londres, 

https://www.instagram.com/tv/CKU3CaWHw9l/?igshid=1wktn7xnlp3wx, 21/01/2021)  

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(186) Entrevista: Membro do quadro “Campanha de vacinação contra a desinformação” 

(Programa Trocando em Miúdos, Rádio Universitária FM, Universidade Federal de 

Uberlândia, coordenado pelo jornalista Márcio Alvarenga, 

http://programatrocandoemmiudos.com.br/pt-br/quadros, 22/01/2021) 

LISTA DE ÁUDIOS: http://programatrocandoemmiudos.com.br/lista-audios/31 
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(187) Entrevista: Saiba como as vacinas contra a Covid-19 agem no nosso organismo (Jornal da 

EPTV 1ª Edição - Campinas/Piracicaba, https://globoplay.globo.com/v/9194809/, 

20/01/2021) 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(188) Entrevista: Unicamp mapeia 'ultra freezers' para a vacinação (Jornal Correio Popular, 

https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/12/campinas_e_rmc/1042492-unicamp-mapeia-ultrafreezers-

para-a-vacinacao.html, 23/12/2020)  
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(189) Entrevista: Papa Francisco: Vacinar-se é uma ação ética, não uma opção (Cúria 

Diocesana de Santo André, https://www.diocesesa.org.br/2021/01/papa-francisco-

vacinar-se-e-uma-acao-etica-nao-uma-opcao/, 20/01/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(190) Entrevista: Fator Humano entrevista Luiz Carlos Dias (Fator Humano, 

https://open.spotify.com/episode/4PxeTT4nx5OIwogsGlKDwg?si=4DLoSbASQVC64-

Gt8fJiZw, 21/01/2021) 
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(191) Entrevista: Pesquisador fala sobre vacinação contra Covid no país: 'A melhor é a 

que chegar primeiro no braço', (Portal G1/Globo, https://g1.globo.com/sp/sorocaba-

jundiai/noticia/2021/01/13/pesquisador-fala-sobre-importancia-da-vacinacao-contra-covid-a-

melhor-e-a-que-chegar-primeiro-no-seu-braco.ghtml, 13/01/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(192) Entrevista: Participação no programa “A Grande Verdade” (Rádio Energia 97 FM 

https://www.instagram.com/tv/CKXxuqipRGU/?igshid=1cb17i83a9buw, 

https://www.youtube.com/watch?v=pOpudUjO5j0, 22/01/2021) 
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(193) Entrevista: Portal Unicamp inicia faixa de combate às fake News (Portal da 

Unicamp, https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2021/01/22/portal-unicamp-inicia-

faixa-de-combate-fake-news, 22/01/2021) 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(194) Entrevista: Unicamp entra na luta contra os antivacina (Jornal Correio Popular 

Campinas, https://correio.rac.com.br/amp/2021/01/campinas_e_rmc/1054694-

unicamp-entra-na-luta-contra-os-antivacina.html, 26/01/2021) 
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(195) Entrevista: Covid-19 expõe a falta de estrutura da indústria nacional (Portal CBN 

Campinas, https://portalcbncampinas.com.br/2021/01/covid-19-expoe-a-falta-de-

estrutura-da-industria-farmaceutica-no-brasil/, 25/01/2021) 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(196) Entrevista: Impacto das fake News sobre a vacinação no Brasil (ADunicamp, 

https://www.facebook.com/adunicamp/videos/879275012821264, 

https://www.youtube.com/watch?v=a3ddv7T6Q_c, 26/01/2021) 
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(197) Entrevista: Live Rikardo Oliveira (Instagram @perolasderikardo, 

https://www.instagram.com/tv/CKhaYFin52o/?igshid=1g52nsg4ixjuk, 

https://www.instagram.com/tv/CKhewrfnqoA/?igshid=h9i0tvoy809n, 26/01/2021)  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(198) Entrevista: O nosso inimigo é o vírus, não as vacinas (Portal da Unicamp, 

mensagem da Reitoria na campanha pró-vacinação contra a Covid-19, 

https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2021/01/26/o-nosso-inimigo-e-o-virus-nao-

vacinas, 26/01/2021) 
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(199) Entrevista: Áudio mentiroso antivacinas: Vacinas contra a covid-19 NÃO alteram 

nosso DNA e crianças morrem SIM com a doença! 

(https://youtu.be/eeRen27M7Bo?list=PLWYzeDRJEODPBWVOqJ29Cu7PkEyz4xIlY, 

25/01/2021)  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(200) Entrevista: Pesquisa do Datafolha mostra que 22% dos brasileiros não sabem ainda 

se vão tomar a vacina contra a Covid-19 (Nova Manhã - São Paulo, Rádio Nova Brasil, 

https://www.youtube.com/watch?v=eyRFTchPgDM&feature=youtu.be, 27/01/2021)  
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(201) Entrevista: Professor Doutor Luiz Carlos Dias – Esclarece as principais dúvidas 

sobre as vacinas (Rádio Jornal Indaiatuba 107,1, 

https://www.facebook.com/radiojornalindaiatuba/videos/753342535583621/, 27/01/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(202) Entrevista: Realidade e fake News nas vacinas e medicamentos para Covid-19 

(Conselho Regional de Química Terceira Região, 

https://www.facebook.com/crq3rj/videos/128811555691217, 28/01/2021) 
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(203) Entrevista: Vacinas, Imunização e Futuro (Instagram @molhoverde.ciencia, 

https://www.instagram.com/tv/CKsDGpHARso/?igshid=1jzu1ndpsrmvi, 30/01/2021) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(204) Entrevista: Unicamp contra fake news: professores se unem no combate (Thati 

Record TV, https://www.facebook.com/ThathiRecordTV/videos/4094301123915743/, 

26/01/2021) 
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(205) Entrevista: Vacinas e Tratamento Precoce (Associação Brasileira de Cristãos na 

Ciência, https://youtu.be/4y-AThRku1k, 28/01/2021)  
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(206) Entrevista: Talidomida - Nenhuma vacina causa deformidades em bebês 

(Portal Unicamp, https://www.youtube.com/watch?v=wSwVqDAT3sA, 

https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/combate-fake-news, 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWYzeDRJEODPBWVOqJ29Cu7PkEyz4xIlY, 

29/01/2021) 
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(207) Entrevista: Entenda o que é insumo de uma vacina e como ela é feita (Portal Notícias 

R.7, https://noticias.r7.com/saude/entenda-o-que-e-insumo-de-uma-vacina-e-como-ela-

e-feita-02022021, 02/02/2021) 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(208) Entrevista: Imunizantes foram desenvolvidos rápido demais? (Facebook Luiz 

Carlos Dias, 

https://www.facebook.com/luizcarlos.dias.777701/videos/1137076160047034, 

https://youtu.be/abL60E9d7pY, 03/02/2021) 
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(209) Entrevista: Programa Informativo Coronavírus (TV Câmara, São José do Rio Preto 

- SP, canal 4 da NET, https://youtu.be/0t3LFy4wqy0, 02/02/2021) 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(210) Entrevista: Programa A Grande Verdade (Rádio Energia 97 FM, 

https://www.youtube.com/watch?v=8FXyb48ByT4, começa no minuto 33min:00s, 

02/02/2021) 
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(211) Entrevista: Entrevista com o Professor Luiz Carlos Dias – (Jornal Momento 

Químico, UDESC, Joinville, 

https://jornalmomentoquimico.wordpress.com/?fbclid=IwAR1qthw4U3Sj0ADf8bkofvKb

v5L4i-jPRk-LM_Vjy0QYYVo1kxx5DPhYqg4, 02/02/2021) 

  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(212) Entrevista: Covid-19, vacinas, eficácia (Rádio Antena 8 FM 109,4, Caraguatatuba, 

https://www.facebook.com/955731847779019/posts/4143916615627177/?sfnsn=wiw

spmo, 05/02/2021) 
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(213) Entrevista: Combate à pandemia ensina lições para erradicação das doenças 

tropicais negligenciadas (Agência Fapesp, https://agencia.fapesp.br/combate-a-

pandemia-ensina-licoes-para-erradicacao-das-doencas-tropicais-

negligenciadas/35136/, 08/02/2021) 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(214) Entrevista: Vacinas e Teorias da Conspiração – BTCAST ABC2 026 (bibotalk BIBO, 

https://bibotalk.com/podcast/vacinas-e-teorias-da-conspiracao-btcast-abc2-026/, 

16/02/2021) 
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(215) Entrevista: Vacina contra a Covid-19 (Química UFCAT na Mídia, Universidade 

Federal do Catalão-UFCAT, https://youtu.be/hAzh89e_W9U, 11/02/2021) 

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(216) Entrevista: O remédio homeopático coroninum não ajuda no tratamento da Covid-

19 (Revista Veja Saúde, https://saude.abril.com.br/blog/e-verdade-ou-fake-news/o-

remedio-homeopatico-coroninum-nao-ajuda-no-tratamento-da-covid-19/, 12/02/2021)  
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(217) Entrevista: Consórcio internacional investe em pesquisa para medicamentos 

contra doenças negligenciadas e malária (Conselho Federal de Química, 

http://cfq.org.br/noticia/consorcio-internacional-investe-em-pesquisa-de-

medicamentos-contra-doencas-negligenciadas-e-malaria/, 01/03/2021) 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(218) Entrevista: Vamos falar de fake News nesta pandemia? (28a. Reunião Ordinária do 

Rotary Club de Jandaia do Sul, https://youtu.be/zE7tFi2uucQ, 18/02/2021) 
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(219) Entrevista: Homeopático Coroninum 30 CH não tem eficácia contra a Covid-19 

(Portal da Unicamp, https://www.unicamp.br/unicamp/tv/2021/02/15/medicamento-

nao-tem-nenhuma-eficacia-contra-forma-grave-da-covid-19, 

https://www.instagram.com/tv/CLQXYy_nYTn/?utm_source=ig_web_copy_link, 

13/02/2021) 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(220) Entrevista: Como as mutações afetam as vacinas para Covid-19? (Jornal da POP, 

Rádio POP FM São Carlos 88,7, 

https://www.facebook.com/popfmsaocarlos/videos/275587153928455, 18/02/2021) 
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(221) Entrevista: Homeopatia na pandemia (Programa Trocando em Miúdos – 

Contraponto, Rádio Universitária FM 107,5 - Universidade Federal de Uberlândia, 

https://www.facebook.com/luizcarlos.dias.777701/videos/1155714928183157, 

27/02/2021)

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(222) Entrevista: Entidades médicas divulgam manifesto em defesa do uso de máscaras 

no combate à Covid (Jornal Nacional, Rede Globo de Televisão, 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/03/01/entidades-medicas-divulgam-

manifesto-em-defesa-do-uso-de-mascaras-no-combate-a-

covid.ghtml?fbclid=IwAR0CnFNb-L8yUltk_MPdFEo6BGSYYsJ-

oPbpp2Z_M4hisoRBBypWR313yLI, 01/03/2021) 
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(223) Entrevista: Pesquisador da Unicamp analisa imunização contra a Covid-19 

(Programa JT1, TV Tribuna Santos – EPTV, TV Globo, 

https://globoplay.globo.com/v/9320753/?s=0s, 04/03/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(224) Entrevista: “Fato ou Fake?”: Especialistas explicam que vacina contra a Covid não 

altera o DNA (Jornal da EPTV 2ª Edição - Campinas/Piracicaba, 

https://globoplay.globo.com/v/9327512/, 04/03/2021) 
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(225) Entrevista: A Grande Verdade - Ao Vivo - 04/03/21 (Programa A Grande Verdade, 

Rádio Energia 97 FM, https://www.youtube.com/watch?v=Pi5M_TzHwis,  começa no 

minuto 5, 04/03/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(226) Entrevista: A pandemia e a força-tarefa Covid-19 Unicamp (Programação Oficial 

PRG - CALOURADA 2021, Mesa Temática 2, https://youtu.be/-1cf0vLYA_Y, 15/03/2021) 
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(227) Entrevista: Entrevista para o Jornal da 8 (Rádio Antena 8, 104,9 FM, 

https://www.facebook.com/AprimeiraDaCidade/videos/4167468349953046, começa 

minuto 1h:04min, 10/03/2021)  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(228) Entrevista: Covid-19, Ciência, Vacinas, Negacionismo e Perspectivas de futuro 

(Núcleo de Estudos Avançados do Instituto Oswaldo Cruz - IOC, 

https://www.youtube.com/watch?v=sPcdAsBiHp8, 10/03/2021) 
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(229) Entrevista: Vacinação e fake News em tempos de pandemia de Covid-19 (Escola 

Municipal de Ensino Fundamental e Médio Guiomar Cabral (EMEFM - Escola Pública 

Municipal, https://www.youtube.com/watch?v=-ju_jEjAc0s, 16/03/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(230) Entrevista: Meta-análise sobre ivermectina - Estudo sobre Ivermectina apresenta 

falsos resultados (TV Unicamp, https://youtu.be/haNcH6i1h4E, 15/03/2021) 
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(231) Entrevista: Especialistas apontam os desafios do novo ministro da Saúde (Jornal 

Nacional, TV Globo, https://globoplay.globo.com/v/9355584/, 16/03/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(232) Aula Magna: Aula Magna IQ-Unicamp: “Química como Ciência Central na 

Pandemia. Ensino, Pesquisa, Divulgação Científica e Perspectivas”, 

https://www.youtube.com/watch?v=emwHCKJbCRs, 19/03/2021) 

 



[Atividades de extensão, difusão e divulgação científica - período 2018-2022] |                     Prof. Luiz Carlos Dias 

 

153 

 

(233) Entrevista: Covid-19: Tratamento precoce, máscara, vacina e fake News – 

Especialista esclarece (Canal Consulta Pública, 

https://www.youtube.com/watch?v=2rhXykwAcL8, 16/03/2021)  

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(234) Seminário: Plataformas vacinais para Covid-19 (Programa de Pós-Graduação em 

Ciência dos Materiais, UNESP – Bauru, https://youtu.be/3jy0pC1Fn3c, 17/03/2021) 
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(235) Entrevista: Especialistas analisam os desafios que o sucessor de Eduardo Pazuello 

tem pela frente (Jornal das 10, Globo News, https://g1.globo.com/globonews/jornal-das-

dez/video/especialistas-analisam-os-desafios-que-o-sucessor-de-eduardo-pazuello-tem-

pela-frente-9355730.ghtml, 16/03/2021)  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(236) Entrevista: Covid-19 e doenças tropicais negligenciadas (COVID19 DivulgAÇÃO 

Científica, Instituto Nacional de Comunicação da Ciência e Tecnologia (INCT-CPCT), 

sediado na Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, https://youtu.be/vf6rIJT2BEQ, 12/03/2021) 
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(237) Entrevista: “Para salvar vidas, para recuperarmos a economia precisamos 

combater o vírus com ciência…” (Programa Manhã Brasil, Rádio Brasil AM 1270, 

Campinas, https://www.facebook.com/RadioBrasilCampinas/videos/4149773961713023,  

18/03/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(238) Entrevista: Suspensão da Vacina de Oxford na Europa (Jornal da Rádio POP FM 

88,7, São Carlos, https://www.facebook.com/watch/live/?v=837525876880649&ref=search, 

18/03/2021) 
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(239) Entrevista: O coronavírus não vai brotar na sua casa no isolamento (Programa A 

Grande Verdade, Rádio Energia 97 FM, 

https://www.facebook.com/agrandeverdade/videos/773670716881592, 18/03/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(240) Entrevista: Prefeitura padroniza suposto tratamento precoce da Covid-19 (TV TEM 

Notícias 2ª Edição Sorocaba/Jundiaí, TV Globo, 

https://globoplay.globo.com/v/9365772/, 19/03/2021) 
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(241) Entrevista: Prefeitura Uso do transporte público na pandemia (Rádio Brasil AM 

1270, Campinas, https://brasilcampinas.com.br/uso-do-transporte-publico-na-

pandemia.html?fbclid=IwAR2xymVAtVF6A1YlkZTixW7CgXIWbJRumHDVAcsWoKZveoJa

Az_uGl6XV0M, 22/03/2021) 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(242) Entrevista: 'Descomplica': entenda a diferença entre os termos científicos cepa e 

variante (Jornal da EPTV 2ª Edição, TV Globo, Campinas/Piracicaba, 

https://globoplay.globo.com/v/9379143/, 24/03/2021) 
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(243) Entrevista: Química como ciência central na pandemia. Ensino, pesquisa e 

divulgação científica (Webtalks do PPGQUI-UFU, Universidade Federal de Uberlândia, 

Uberlândia-MG, https://youtu.be/5dbjSfdACzw, 25/03/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(244) Entrevista: Boa sorte, Brasil. Vai sobrar um País? (Portal da Unicamp, TV Unicamp, 

https://youtu.be/UygF9TiTckI, 24/03/2021) 
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(245) Entrevista: Ciência nacional: muita publicação, pouca inovação (Revista Questão de 

Ciência, https://www.revistaquestaodeciencia.com.br/questao-de-

fato/2021/03/24/ciencia-nacional-muita-publicacao-pouca-inovacao, 24/03/2021) 

 

 

 
 

 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(246) Entrevista: Programa de descoberta de novos fármacos para os mais 

negligenciados (I Jornada Doenças Tropicais Negligenciadas, Braço Acadêmico de 

Infectologia e pela IFMSA Brazil, PUC-Campinas, 

https://www.youtube.com/watch?v=jjS9IHzqRtg, terceira palestra, 29/03/2021) 
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(247)  Entrevista: Anvisa analisa pedidos de testes clínicos de duas vacinas brasileiras 

(Jornal Nacional, Rede Globo de Televisão, https://globoplay.globo.com/v/9388968, 

27/03/2021) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(248) Entrevista: Professor da Unicamp fala sobre a nova vacina nacional (Programa 

Bastidores do Poder, Rádio Bandeirantes Campinas, 

https://www.youtube.com/watch?v=UZF0gxnRZ7M, 26/03/2021) 
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(249) Entrevista: Brasil tem 17 vacinas em estudo (Jornal Hoje, Rede Globo de Televisão, 

https://globoplay.globo.com/v/9387917/, 27/03/2021) 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(250) Entrevista: Como vencer a pandemia (Live Movimento Vem Pra Rua Brasil, 

https://www.youtube.com/watch?v=anQkDFotCxY, 01/04/2021) 
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(251) Entrevista: Combate à Fake News (Programa Câmara Total, TV Câmara Campinas, 

https://youtu.be/UhUpl8VfR50, a partir de 14h:47min, 01/04/2021)  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(252) Entrevista: Vinheta sobre segurança das vacinas (Rádio Clube 1 São Carlos, 

https://youtu.be/Skpz0n73D7M,  10/02/2021) 
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(253) Entrevista: Vacinas Contra a Covid-19 (Entrevista Programa Carlinhos Lima, Rádio 

Clube 1 São Carlos, Band News FM 91.1 MHz, https://youtu.be/yXlS-veHj1o, 30/03/2021) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(254) Entrevista: Covid-19: Vacinas, Ciência, Negacionismo e Divulgação Cientifica 

(Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia – UFPel – Webinário do PPGB, Pelotas, 

RS, 07/04/02021) 
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(255) Entrevista: Dia Mundial da Saúde - Importância da vacina e o impacto da era da 

desinformação (Vídeo Campanha pró-vacinas Campinas Shopping, 

https://www.instagram.com/p/CNXzLvPDOCs/, 07/04/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(256) Entrevista: Falando sobre a vacina da Covid-19 com o Dr Luiz Carlos Dias (Escuta Aqui: 

Episódio Podcast Students For Liberty Brasil, Coordenação Local de Sergipe, 

https://open.spotify.com/episode/3d46SivAfsv2aXuud8k4vb?si=EaQOqkOERBe8kN8Ey

FQ02w&utm_source=copy-link, 08/04/2021) 
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(257) Entrevista: Só a ciência salva do obscurantismo (A luta de um cientista contra a 

pseudociência em tempos de pandemia, Revista Radis Fiocruz, 

https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/entrevista/so-a-ciencia-salva-do-

obscurantismo, https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/reportagem/a-bolha-

negacionista, 08/04/2021) 

 

‘  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(258) Entrevista: Prefeitura de Sorocaba institui política de tratamento precoce contra a 

Covid-19 (Rádio CBN São Paulo, 09/04/2021, 

https://www.youtube.com/watch?v=6yPMbNbWQE4&ab_channel=R%C3%A1dioCBN) 
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(259) Entrevista: Dá para comparar a eficácia das vacinas? (Portal da Unicamp, TV 

Unicamp, https://youtu.be/pKBavy1c56o, 08/04/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(260) Entrevista: Covid-19, vacinas e variantes (Programa A Grande Verdade, Rádio Energia 

97 FM, https://youtu.be/H10Wm-Ev6nI, 08/04/2021) 
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(261) Entrevista: As vacinas contra o coronavírus e combate às fake News (Faculdade 

CESGRANRIO, https://bongo-sa.youseeu.com/spa/external-

player/746244/86892a5178b7a0fc0be3fa40c9eeb3ab/styled?lti-scope=d2l-resource-

syncmeeting-list, https://youtu.be/DKV4AstOa4Y, 10/04/2021) 

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(262) Entrevista: Passaporte de Imunidade – Vídeo 1: Não vale a pena fazer teste 

sorológico após tomar vacinas contra a Covid19 (Portal da Unicamp, TV Unicamp, 

https://www.youtube.com/watch?v=RL7GNBwD4xw, 12/04/2021) 
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(263) Entrevista: Passaporte de Imunidade – Vídeo 2: Fui vacinado contra a Covid19, 

posso relaxar e aglomerar? (Portal da Unicamp, TV Unicamp, https://youtu.be/kBlkoh-

ZGYs, 13/04/2021) 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(264) Aula Magna: Química como ciência central na pandemia. Ensino, Pesquisa e 

Divulgação Científica (Instituto de Química, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 

UFRGS, https://youtu.be/o8UeL23YrUA, 14/04/2021) 
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(265) Entrevista: Dá para comparar a eficácia das vacinas? (Podcast JFC Balbi, Anchor 

FM, https://anchor.fm/jfc-balbi/episodes/D-para-comparar-a-eficcia-das-vacinas-

eulge5/a-a574lrn, 12/04/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(266) Entrevista: Fui vacinado contra a Covid19. Já posso aglomerar? Podcast JFC Balbi, 

Anchor FM, https://anchor.fm/jfc-balbi/episodes/Fui-vacinado-contra-a-covid19-j-posso-

aglomerar-eurtup/a-a5859be, 13/04/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(267) Entrevista: Prefeitura causa polêmica com post sobre eficácia de tratamento 

precoce contra Covid (TV TEM Notícias 2ª Edição Sorocaba/Jundiaí, Rede Globo de 

Televisão, https://globoplay.globo.com/v/9436585/, 14/04/2021)  
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(268) Entrevista: Regredimos. Kit Covid, a maior farsa criada nesta pandemia (Portal da 

Unicamp, TV Unicamp, https://youtu.be/sohw5Naiju0, 23/04/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(269) Entrevista: É preciso acabar com a farsa do Kit Covid e focar no combate à 

pandemia (Podcast JFC Balbi, Anchor FM, https://anchor.fm/jfc-balbi/episodes/preciso-

acabar-com-a-farsa-do-Kit-Covid-e-focar-no-combate--pandemia-evhcd4/a-a5bh9iv, 

23/04/2021) 
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(270) Entrevista: Anvisa não aprova a Sputnik V (A Grande Verdade, Rádio Energia 97 FM, 

São Paulo, https://youtu.be/QdpjvnHp9Zw, 28/04/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(271) Entrevista: 14 vacinas aprovadas para Covid-19 e dezenas em teste em todo o 

mundo; conheça (CNN Brasil, Caderno Saúde,  

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/04/24/saiba-quais-sao-as-vacinas-contra-o-

novo-coronavirus-em-uso-e-em-estudo-no-mundo, 24/04/2021) 
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(272) Entrevista: Sorocaba começa a vacinar moradores com mais de 63 anos contra 

Covid (TEM Notícias 2ª Edição Sorocaba/Jundiaí, TV TEM, TV Globo, 

https://globoplay.globo.com/v/9475989, 29/04/2021) 

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(273) Entrevista: As vacinas e a saúde infantil (Arquivo Nacional Que República é Essa? 

http://querepublicaeessa.an.gov.br/assista-um-filme/295-as-vacinas-e-a-saude-

infantil.html, 08/04/2021)  
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(274) Mesa-Redonda: Kit Covid - O que diz a Ciência e quais suas implicações jurídicas 

(Ministério Público do Trabalho do Paraná, https://youtu.be/apBwpvqxnXU, 29/04/2021)  
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(275) Entrevista: Unicamp procura ultrafreezers para armazenar vacinas contra a Covid-

19 (Jornal da EPTV 2ª Edição - Campinas/Piracicaba, 

https://globoplay.globo.com/v/9169558/, 11/01/2021).  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(276) Entrevista: Dia Mundial da Doença de Chagas (Entrevista vídeo comemorativo, 

https://www.youtube.com/watch?v=583QtQKdqO0, 14/04/2020). 
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(277) Depoimento: Marcha Virtual pela Ciência, um Pacto pela Ciência e pela Vida, 

(Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência/SBPC, 

https://youtu.be/lHCm9l33d7c?list=PLVigrCJ_g6LdNU5jTSLniXSaFPNlyNKRL, 07/05/2020). 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(278) Entrevista: Engajamento público em controvérsia científica: o caso da pílula do 

câncer (Aline Bastos - Tese de Doutorado em Comunicação Social - Programa de Pós-

Graduação em Comunicação Social da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 

Universidade Federal de Minas Gerais - 2020 

https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/34138#:~:text=As%20an%C3%A1lises%20documenta

l%20e%20emp%C3%ADrica,interrelacionada%20e%20em%20constante%20movimento) 
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(279) Entrevista: Unicamp tem 73 pesquisadores entre os mais influentes do mundo 

(Portal da Unicamp, https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/11/23/unicamp-

tem-76-pesquisadores-entre-os-mais-influentes-do-mundo, 20/11/2020). 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(280) Seminário: Drug discovery for the most neglected (RSC Desktop Seminars with 

Brazilian Chemical Society Organic Chemistry Division, http://rsc.li/seminar-18aug, 

https://attendee.gotowebinar.com/recording/8427316131767125761, 18/08/2020). 

 

 
 



[Atividades de extensão, difusão e divulgação científica - período 2018-2022] |                     Prof. Luiz Carlos Dias 

 

177 

 

(281) Depoimento: Eu não autorizo não (Instagram @luizcarlosdias, 

https://www.instagram.com/tv/CObldheHAmB/?utm_source=ig_web_copy_link, 

https://youtu.be/frZGqchJfN0, 03/05/2021) 

 
Eu não autorizo nada do que foi defendido nas manifestações antidemocráticas, 

vergonhosas e irresponsáveis do dia 01 de maio. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(282) Seminário: Como a ciência é vista hoje pelo mundo com pandemia? (4º Encontro 

de Química Medicinal e Desenvolvimento de Fármacos PHARMEDCHEM, UNIFAP, 

https://www.youtube.com/watch?v=VGql91Es_XI, 06/05/2021) 
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(283) Entrevista: Politização da Pandemia: Não é só uma gripezinha. Nem aqui, nem na 

China (Revista Curinga, publicação da disciplina Laboratório Integrado II: Grande 

Reportagem, produzida por estudantes do curso de Jornalismo da UFOP, 

https://revistacuringa.wixsite.com/edicao29/politiza%C3%A7%C3%A3o-da-pandemia, 

Dossiê, Edição 29, Pandemia e Século XXI, Abril 2021, Ano XI) 
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(284) Seminário: O Despertar da Força: A Verdade Contra-ataca (VI Semana Acadêmica 

de Química da UNILA, UNILA - Universidade Federal da Integração Latino-Americana, 

https://www.youtube.com/watch?v=yAcK6Zq-GRU, 07/05/2021) 
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(285) Entrevista: É falso que antiviral em estudo pela Pfizer atue da mesma forma que a 

hidroxicloroquina (Estadão Verifica – Checagem de fatos e Desmonte de Boatos, 

https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/e-falso-que-antiviral-em-estudo-pela-pfizer-

atue-da-mesma-forma-que-a-hidroxicloroquina/, 10/05/2021) 
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(286) Entrevista: Na CPI da Covid, Queiroga distorce dados sobre vacinação e testagem; 

veja checagem (Agência LUPA – Folha SP, 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/05/na-cpi-da-covid-queiroga-distorce-

dados-sobre-vacinacao-e-testagem-veja-checagem.shtml?origin=folha, 06/05/2021) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(287) Entrevista: #Verificamos: É falso que vacina da Covid-19 pode alterar DNA ou 

injetar microrrobôs para roubar dados biométricos (Agência LUPA – Folha SP, 

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/12/03/verificamos-vacina-covid-dna/, 

03/12/2020) 
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(288) Entrevista: Vacina da Pfizer (Jornal Band News Minas 1a. Edição, Rádio Band News 

Belo Horizonte, a partir do minuto 36, 

https://www.facebook.com/radiobandnewsbh/videos/164810148980018,  11/05/2021) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(289) Seminário: Vacinação e combate à Fake-News em tempos de pandemia (Aula 

inaugural do ano de 2021, Liga Acadêmica de Patologia Molecular (LAPMOL), 

https://youtu.be/m2V15fqc0n8, 11/05/2021) 
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(290) Entrevista: A máquina russa de desinformação sobre vacinas (Revista Questão de 

Ciência, Instituto Questão de Ciência, https://revistaquestaodeciencia.com.br/questao-

de-fato/2021/05/11/maquina-russa-de-desinformacao-sobre-vacinas, 11/05/2021) 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------

(291) Entrevista: O combate ao vírus da fake News (A Tarde, 

https://atarde.uol.com.br/deolhonasa%C3%BAde/noticias/2154368-o-combate-ao-

virus-da-fake-news-premium, 17/01/2021) 
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(292) Entrevista: Coronavírus: remédios sem eficácia comprovada devem ser banidos 

(Jornal Estadão, https://summitsaude.estadao.com.br/desafios-no-brasil/coronavirus-

remedios-sem-eficacia-comprovada-devem-ser-banidos/, 02/05/2021) 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(293) Seminário: Ciência x pseudociência em tempos de Covid-19: Divulgação Científica 

e Combate às Fake News (InMetro, Rio de Janeiro, 

https://drive.google.com/file/d/1zuaEHA_3UUwv1h3D4j_ZBoCf2zOeLn1X/view, 14/05/2021) 
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(294) Entrevista: Anvisa Aprova uso emergencial de novo tratamento para pacientes com 

Covid-19 (Jornal Estadão, https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,anvisa-aprova-

em-uso-emergencial-novo-tratamento-para-pacientes-de-covid-19,70003713989, 

14/05/2021). 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

(295) Seminário: Covid-19: Vacinas, negacionismo e divulgação científica (Festival de 

Divulgação Científica Pint of Science, Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná/UNIOESTE, Toledo-PR, https://youtu.be/xPst45aZNB0, 17/05/2021) 
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(296) Seminário: Covid-19: Vacinas, Ciência, Negacionismo e Divulgação Científica (III 

Jornada de Imunologia – Vacinação e Covid-19, PUC Campinas, 

https://www.youtube.com/watch?v=j3But9RHn4I, 18/05/2021)  

 
_______________________________________________________________________________________ 
(297) Seminário: Vacinas em desenvolvimento para a Covid-19 (11° Simpósio 

Interdisciplinar em Saúde e Ambiente – SISA, Área de Ciências da Vida, Universidade do 

Vale do Taquari, UNIVATES, https://www.youtube.com/watch?v=D5uMmyJE8i8, 

20/05/2021) 
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(298) Entrevista: Vacina: Me dá uma dose aí (Programa Trocando em Miúdos: 

Contraponto, Rádio Universitária FM 107,5, Universidade Federal de Uberlândia - 

Uberlândia, http://programatrocandoemmiudos.com.br/pt-br/node/5072, 21/05/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

(299) Entrevista: Especialista explica importância da segunda dose da vacina contra 

coronavírus (Jornal da EPTV 2ª Edição - Campinas/Piracicaba, 

https://globoplay.globo.com/v/9539383/, 22/05/2021) 
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(300) Entrevista: Voluntários em testes de vacinas contra Covid-19 relatam experiências 

e motivações (Jornal da EPTV 2ª Edição - Campinas/Piracicaba, 

https://globoplay.globo.com/v/9546177/?s=0s, 25/05/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(301) Entrevista: Atualização Covid-19 e vacinas (Jornal da 8, Rádio Anteno 8 FM, 

Caraguatatuba, https://www.facebook.com/antena8fm/videos/284963409993388, 

início 1h16min, 26/05/2021) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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(302) Entrevista: Vacinas contra Covid-19 (Programa Carlinhos Lima, Rádio Clube 1 São 

Carlos, Band News FM 91.1 MHz, 

https://www.facebook.com/100012339813627/videos/1209577539463562/, 

27/05/2021) 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(303) Entrevista: CoronaVac e vacinação contra Covid-19 (Programa Bastidores do 

Poder, Rádio Bandeirantes Campinas, 

https://www.youtube.com/watch?v=nPHgWnMtg98, 27/05/2021) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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(304) Entrevista: Lentidão no ritmo de vacinação (Participação no Programa SP Record, 

Thati Record Campinas, 

https://www.facebook.com/100012339813627/videos/1209582006129782/, 27/05/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(305) Entrevista: Vacinação lenta amplia risco de agravamento da pandemia (Jornal 

Correio Popular Campinas, https://correio.rac.com.br/campinas-e-

rmc/2021/06/1094558-vacinacao-lenta-amplia-risco-de-agravamento-da-

pandemia.html, 01/06/2021 
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(306) Entrevista: Vacina – Imunização de 70 a 80% da população (Jornal da Tarde, TV 

Cultura, https://www.youtube.com/watch?v=Escd7M8C_DQ, 01/06/2021) 

 

 

 

(307) Entrevista: CPI da pandemia e estudos de Serrana (Programa A Grande Verdade, 

Rádio Energia 97 FM, https://m.youtube.com/watch?v=5TVfcTGfqSw, 01/06/2021) 
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(308) Seminário: Vacinas para Covid-19 (II Congresso Online Nacional de Ciências 

Farmacêuticas - II CONCIFARMA, https://eventos.congresse.me/concifarma/edicoes/516-ii-

concifarma---2-edicao#schedule, e 

https://eventos.congresse.me/concifarma/edicoes/516-ii-concifarma---2-

edicao/conteudos/vacinas-da-covid-19/sala-de-transmissao, 02/06/2021) 

 

(309) Entrevista: DRS de Sorocaba registra aumento no número de casos positivos de 

Covid-19 (TEM Notícias 2ª Edição Sorocaba/Jundiaí, TV Globo,  

https://globoplay.globo.com/v/9572577/, 03/06/2021) 
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(310) Entrevista: Levantamento mostra crescimento nos números da pandemia na região 

de Sorocaba (TEM Notícias 1ª Edição Sorocaba/Jundiaí, TV Globo,  

https://globoplay.globo.com/v/9574679, 04/06/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(311) Entrevista: Entrevista com Prof. Luiz Carlos Dias, pesquisador da Unicamp (Canal 

EOL Programa Visão Geral com Alberto César, 

https://www.facebook.com/1633427083599528/videos/825471051413415, 

https://fb.watch/5ZYbwxrKsW/, 07/06/2021) 
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(312) Depoimento: Sputnik e Covaxin (Instagram @luizcarlosdias3107, 

https://www.instagram.com/tv/CP1P-tqHxdu/?utm_medium=copy_link, 

https://youtu.be/0czEk4i216s, 07/06/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(313) Seminário: Vacinação e Combate às Fake News em tempos de pandemia (Instituto 

de Microbiologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ, Rio de Janeiro, 

https://www.youtube.com/watch?v=1Or2SngYEnY, 08/06/2021) 
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(314) Seminário: Plataformas de vacinas para Covid-19 e combate à desinformação (XVI 

Congresso Científico da FHO, Centro Universitário da Fundação Hermínio Ometto/FHO, 

http://eventos.uniararas.br/home, 08/06/2021) 

 

(315) Entrevista: A importância da vacina seja qual ela for (Programa Manhã Brasil, 

Rádio Brasil AM 1270, Campinas, https://brasilcampinas.com.br/e-fundamental-que-

todas-as-pessoas-que-tomaram-a-primeira-dose-voltem-para-tomar-a-segunda-dose-da-

mesma-vacina-a-imunizacao-depende-da-segunda-dose-diz-luiz-dias.html, 09/06/2021) 
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(316) Entrevista: Máquina de criar artigos expõe fragilidade da academia (Revista Questão 

de Ciência, Instituto Questão de Ciência, 

https://revistaquestaodeciencia.com.br/questao-de-fato/2021/06/10/maquina-de-criar-

artigos-expoe-fragilidade-da-academia, 10/06/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

(317) Seminário: Combate à desinformação e às fake News em tempos de pandemia 

(Série "Papos Científicos", Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal do ABC - 

UFABC, http://ufabc.net.br/3paposcient, 

https://www.youtube.com/watch?v=gLhbMV9lddc, 09/06/2021) 
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(318) Depoimento: Se vacinar também é um ato de Amor. Dia da Imunização (Campinas 

Shopping, https://www.instagram.com/p/CP6I9mhD7yF/?utm_medium=copy_link, 

09/06/2021) 
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(319) Seminário: Da complexidade das sínteses assimétricas para o universo 

maravilhoso da química medicinal (Webinário INCT-INOFAR, 

https://youtu.be/icMKeYrxOr8, 10/06/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

(320) Entrevista: Participação no programa “A Grande Verdade” (Rádio Energia 97 FM, 

https://www.youtube.com/watch?v=ez2emG444Oc, 11/06/2021) 

 
 



[Atividades de extensão, difusão e divulgação científica - período 2018-2022] |                     Prof. Luiz Carlos Dias 

 

199 

 

(321) Entrevista: Testes de anticorpos não servem para medir proteção das vacinas 

contra a covid-19 (Estadão Verifica, Checagem de fatos e desmonte de boatos, 

https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/testes-de-anticorpos-nao-

servem-para-medir-protecao-das-vacinas-contra-a-covid-19/, 11/06/2021) 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

(322) Depoimento: Vacinas salvam vidas (Canal Ciência em 2 minutos, 

https://youtu.be/PsIPMgCDD7A, 13/06/2021) 
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(323) Depoimento: Vacina com efeito imã? Não existe vacina capaz de magnetizar o 

corpo (TV Unicamp, https://www.youtube.com/watch?v=u4jjptc1twc, 14/06/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

(324) Seminário: MINDI: Programa de descoberta de novos fármacos para os mais 

negligenciados (Semana acadêmica de Química do campus Cerro Largo da Universidade 

Federal da Fronteira Sul – UFFS, https://www.youtube.com/watch?v=xT0_hDWrUpY, 

14/06/2021)  
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(325) Seminário: Plataformas vacinais para Covid, combate à fake News na pandemia 

(VII Workshop de Química, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/UFRB, 

15/06/2021)  

 

_______________________________________________________________________________________ 

(326) Seminário: Descoberta de fármacos para doenças parasitárias tropicais (Jornada 

de Química, Universidade Federal de São João del-

Rei/UFSJ,  https://www.youtube.com/watch?v=NB6p-P0L8Bw,  16/06/2021) 
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(327) Seminário: Química como Ciência central na pandemia e combate à desinformação 

(Profissional da Química na Pandemia – Atuação e Perspectivas, Universidade Estadual 

de Goiás – UEG, https://www.youtube.com/watch?v=eiTn8mE6iio, 17/06/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

(328) Depoimento: Use máscaras mesmo vacinado e não escolha vacinas (Instagram 

@luizcarlosdias3107, TV Unicamp, https://www.youtube.com/watch?v=qHknrbT7PC4, 

17/06/2021) 

Use máscaras mesmo vacinado e não escolha vacinas. Sobre efeitos adversos da vacina 

da AstraZeneca, vacinação no Brasil, uso de máscaras por pessoas vacinadas e variantes 

de atenção. 
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(329) Seminário: Importância dos Profissionais da Química na Pandemia da Covid-19 

(Semana dos Profissionais da Química, Conselho Federal de Química e Conselho 

Regional de Química, https://youtu.be/poPSVnHbCOw, 18/06/2021) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(330) Seminário: Covid-19: Ciência no Combate às Fake News e 

Negacionismo (Universidade Federal de Goiás-UFG, 

https://www.youtube.com/watch?v=pkJaCicr06o, 18/06/2021) 
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(331) Depoimento: 500 mil mortos pela Covid-19 e a narrativa do número de curados para 

minimizar a tragédia (TV Unicamp, https://youtu.be/EY8LhC6398g, Instagram 

@luizcarlosdias3107, 

https://www.instagram.com/tv/CQXNX5DHpaT/?utm_source=ig_web_copy_link, 20/06/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

(332) Seminário: Desenvolvimento de vacinas para Covid-19 e combate às fake News na 

pandemia (Seminários – Departamento Acadêmico de Química - DAQUI - Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR Campus Medianeira - MD, 

https://www.youtube.com/watch?v=iIM-vzPzc6A, 22/06/2021) 
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(333) Mesa-Redonda: Em defesa da ciência, das vacinas e da vida (VII Congresso 

Acadêmico da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, 

https://youtu.be/XEUQkLgsk70, 24/06/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

(334) Seminário: Vacinas contra a Covid-19 e combate às fake news na pandemia 

(Programa de Pós-Graduação em Formação em Ciências para Professores/UFRJ, 

https://www.youtube.com/watch?v=DfKPFtqQO_s, 25/06/2021) 
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(335) Seminário: Química como Ciência Central na pandemia e combate às fake news 

(Semana de Acolhida Cidadã, Universidade Federal do Rio Grande-FURG, Rio Grande, RS, 

25/06/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

(336) Entrevista: Casos de infecção após a segunda dose das vacinas (Programa Giro 

RMC, Cidadania em 15 minutos, começa no minuto 10min:30s, Rádio Brasil Campinas, 

https://brasilcampinas.com.br/programas/giro-rmc, 

https://drive.google.com/file/d/1ZAToyVjSX4IeUkol2Jx8HAA3qC0rJhDP/view?usp=sha

ring, 26/06/2021) 
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(337) Entrevista: A vacina russa Sputnik V (Jornal Band News Minas 1ª. Edição, Rádio 

Band News BH, https://www.youtube.com/watch?v=Xub24hJ2yVA, matéria no minuto 

15, 28/06/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

(338) Entrevista: Taxa de letalidade do coronavírus em Sorocaba é maior que a média 

nacional (TEM Notícias 2ª Edição Sorocaba/Jundiaí – Rede Globo, 

https://globoplay.globo.com/v/9642951/, 28/06/2021) 
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(339) Seminário: Combate às Fake News contra as vacinas para Covid-19 (Reunião Geral 

do Movimento Unidos Pela Vacina e do Grupo Mulheres do Brasil, 

https://www.youtube.com/watch?v=n23SUVRTzDU, 01/07/2021) 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(340) Entrevista: Menos de 15% da população recebeu a segunda dose da vacina contra 

a Covid na região (TEM Notícias 2ª Edição Sorocaba/Jundiaí – Rede Globo, 

https://globoplay.globo.com/v/9656080/, 02/07/2021) 
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(341) Seminário: Programa de descoberta de novos fármacos para os mais 

negligenciados (I Ciclo de Palestras em Doenças Tropicais Negligenciadas do GEZ-UFU, 

Universidade Federal de Uberlândia, 

https://www.facebook.com/ufugez/photos/a.109240893792792/551400712910139/, 

02/07/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

(342) Depoimento: Sobre aplicação de vacinas com dose de validade supostamente 

vencida (Instagram @luizcarlosdias, 

https://www.instagram.com/tv/CQ4W1xxH0Dh/?utm_medium=copy_link, 03/07/2021) 
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(343) Entrevista: Cidades lançam medidas contra quem tenta escolher marca de vacina 

contra a covid-19 (Jornal da Record, https://youtu.be/3peSfYDGmIg, 02/07/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

(344) Entrevista: Panorama sobre a vacinação na região (Entrevista Rádio CBN Campinas 

99,1 FM, https://youtu.be/iYHiCuiWwjo, 05/07/2021) 
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(345) Entrevista: A problemática medida da ciência (Revista Questão de Ciência, Instituto 

Questão de Ciência, https://revistaquestaodeciencia.com.br/questao-de-

fato/2021/07/06/problematica-medida-da-ciencia, 06/07/2021) 

 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

(346) Seminário: Plataformas de vacinas para Covid-19 e combate às Fake News (10 

Reunião do GT CCMN, Grupo de Trabalho do Centro de Ciências Matemáticas e da 

Natureza da Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ, 

https://www.youtube.com/watch?v=bjYAWy8_G-s, 07/07/2021) 
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(347) Entrevista: As vacinas aprovadas não são esterilizantes, não impedem a pessoa de 

ser infectada, não deu tempo de desenvolver vacinas tão robustas assim, mas são 

eficazes para evitar os casos graves da doença (Programa Manhã Brasil, Rádio Brasil AM 

1270, Campinas, https://brasilcampinas.com.br/as-vacinas-aprovadas-nao-sao-

esterilizantes-nao-impedem-a-pessoa-de-ser-infectada-nao-deu-tempo-de-desenvolver-

vacinas-tao-robustas-assim-mas-sao-eficazes-para-evitar-os-casos-graves-da-

doenca.html,  08/07/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

(348) Seminário: Vacinas e combate às fake news na pandemia (XI Salão de Iniciação 

Científica, Universidade Franciscana-UFN, https://www.youtube.com/watch?v=Yepl7-

N2mJU, 08/07/2021) 
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(349) Seminário: Combate às Fake News e ao negacionismo na pandemia (Centro de 

Biotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS, 

https://m.youtube.com/watch?v=jH9twCgSAPo&feature=youtu.be, 09/07/2021) 

 
 

(350) Entrevista: Pandemia - Vacinas (Bate-papo com o Professor Luiz Carlos Dias, 

cientista químico da Unicamp, Instagram Paulo Milton: @mestrew11, 

https://www.instagram.com/tv/CRP1jogJcxY/?utm_medium=copy_link, 11/07/2021) 
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(351) Depoimento: CoronaVac – Sem anticorpos no teste, porém imunizado (TV 

Unicamp, https://www.youtube.com/watch?v=2WZIKgAtSvE, 15/07/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

(352) Seminário: Plataformas de vacinas para Covid-19 e combate às Fake News (Grupo 

de Trabalho Multidisciplinar da UFRJ sobre o Pós Pandemia Coronavírus Disease 19 

(Covid-19)-UFRJ, https://youtu.be/tF9BVOpuT6U, 16/07/2021) 
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(353) Entrevista: Ciência busca equilíbrio entre competição e colaboração (Revista 

Questão de Ciência, Instituto Questão de Ciência, 

https://revistaquestaodeciencia.com.br/questao-de-fato/2021/07/17/ciencia-busca-

equilibrio-entre-competicao-e-colaboracao, 17/07/2021)  
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(354) Entrevista: O papel social da vacinação contra a Covid-19 (Programa Brasil 

Cidadão, Programa do Observatório do Terceiro Setor na Rádio Brasil Atual FM na Grande 

São Paulo (98,9), no litoral paulista (93,3) e no noroeste paulista (102,7), ou por meio do 

site radios.com.br/play/24568, https://youtu.be/Apqt2vcZbjY, 20/07/2021) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(355) Entrevista: Brasil deve acelerar vacinas contra Covid-19 (Programa Bastidores do 

Poder, Rádio Bandeirantes Campinas, 

https://www.youtube.com/watch?v=Rs61DQb9wkM, 20/07/2021) 
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(356) Mesa-Redonda: Painel "Ciência e Tecnologia na Pandemia"  (Universidade de 

Portas Abertas 2021 – UPA UNICAMP, https://youtu.be/v6QWpVhf2Yg, 21/07/2021) 

 
 

 

(357) Entrevista: Vacinas, variante delta e muito mais (Programa A Grande Verdade, 

Rádio Energia 97 FM, https://youtu.be/Us_2_disV_U, 21/07/2021) 
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(358) Mesa-Redonda: Ciência e Informação na pandemia - Combate à Desinformação e 

Fake News (73ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – 

SBPC, https://youtu.be/B7vuSTeaGh8, 22/07/2021) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(359) Entrevista: As vacinas contra a Covid-19, campanha de vacinação, imunização e 

muito mais (Um Gole de Ciência (Live Instagram @inclusivequimica, 

https://www.instagram.com/tv/CRsIA1hnAbr/?utm_medium=copy_link, 

https://www.youtube.com/watch?v=Dr6xBNsWSK0, 23/07/2021) 
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(360) Seminário: Vacinas contra a Covid-19 e combate às fake News na pandemia (II 

Jornada Gemoca Online - Laboratório de Genética Molecular do Câncer (GEMOCA) da 

Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, https://youtu.be/yKRhUsVMW1k, 

26/07/2021)  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(361) Seminário: Vacinas contra a Covid-19 e combate às fake News na pandemia 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes (SIPAT) da Waters Technologies do Brasil Ltda., 27/07/2021) 
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(362) Entrevista:  Conhecimento em alta. A despeito do negacionismo, ciência no Brasil 

ganha popularidade com a pandemia (Revista Problemas Brasileiros, 

https://revistapb.com.br/sociedade/conhecimento-em-alta/, 27/07/2021) 

 
 

(363) Entrevista: Bate papo vacina! Pandemia (Instagram priscila_paramedica_londres, 

https://www.instagram.com/tv/CR2VR7kp1ci/?utm_source=ig_web_copy_link, 

27/07/2021) 
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(364) Entrevista: Vacinação e mudanças climáticas (Programa A Grande Verdade, Rádio 

Energia 97 FM, https://youtu.be/vH_TuGtw9qA, 28/07/2021) 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(365) Seminário: Combate à Desinformação e Fake News na pandemia (Disciplina de 

Pós-Graduação em Química: Seminários em Química, Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto-FFCLRP, 30/07/2021) 
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(366) Depoimento: Covid-19: O que diz a ciência sobre dose extra das vacinas (TV 

Unicamp, https://youtu.be/dWVOU-t-v78 e Instagram @luizcarlosdias3107, 

https://www.instagram.com/tv/CSFPvYXIZWk/?utm_source=ig_web_copy_link, 

04/08/2021) 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

(367) Seminário: Plataformas de vacinas para Covid-19 e combate às Fake News 

(Seminário do Programa de Formação Interdisciplinar, Universidade Federal do Pampa - 

Unipampa, campus Itaqui – RS, https://youtu.be/-uzcUJ0FJA8, 05/08/2021) 
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(368) Entrevista: Professor da Unicamp esclarece imunização com três doses da vacina 

contra Covid (Programa Manhã Brasil, Rádio Brasil AM 1270, Campinas, 

https://brasilcampinas.com.br/professor-da-unicamp-esclarece-imunizacao-com-tres-

doses-da-vacina-contra-covid.html, 06/08/2021) 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

(369) Depoimento Tik Tok: Há necessidade da terceira dose das vacinas? (Tik Tok 

Unicamp oficial, https://www.facebook.com/100012339813627/videos/3058449747770953/, 

06/08/2021) 
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(370) Entrevista: Como as vacinas contra a Covid-19 chegaram tão rápido? 

(Comunicação para os beneficiários do plano de saúde PROASA, plano exclusivo para 

funcionários da Igreja Adventista no Brasil, https://proasa.org.br/5216-2/,  09/08/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
(371) Depoimento: Não se combate o vírus com tanques blindados, mas com vacinas e 

medidas não farmacológicas (Instagram @luizcarlosdias3107, 

https://www.instagram.com/tv/CSZajL6Hh_m/?utm_source=ig_web_copy_link, 10/08/2021) 

 
 



[Atividades de extensão, difusão e divulgação científica - período 2018-2022] |                     Prof. Luiz Carlos Dias 

 

225 

 

(372) Seminário: Combate à Desinformação e às Fake News na pandemia de Covid-19 

(Mostra de Ciência COTIL - Colégio Técnico De Limeira, 

https://www.youtube.com/watch?v=KHxKlgOjFKU, 13/08/2021) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(373) Mesa-Redonda:  Consequências e Origens do Negacionismo Científico (XX Semana 

de Química da UNICAMP, https://www.youtube.com/watch?v=mMusjnRenWI, 

13/08/2021) 
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(374) Entrevista: Vacinas Covid-19 (Programa Carlinhos Lima, Rádio Clube 1 São Carlos, 

Band News FM 91.1 MHz, 

https://www.facebook.com/100012339813627/videos/202353001868468/, 11/08/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________

(375) Entrevista: Às máscaras, cidadãos (Revista ISTOÉ, Edição Nº 2702 29/10, 

https://istoe.com.br/as-mascaras-cidadaos/,13/08/2021) 
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(376) Entrevista: Devisa planeja testagem em escolas (Jornal Correio Popular, Caderno 

Cidades, Campinas, https://correio.rac.com.br/campinas-e-rmc/2021/08/1114216-

vigilancia-de-saude-planeja-testagem-para-covid-19em-escolas-de-campinas.html, 

12/08/2021) 
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(377) Seminário: O papel do negacionismo da reemergência e proliferação de doenças (I 

Interligas de Infectologia de Campinas - Tema "Saúde, Sociedade e Ambiente: 

(Re)Emergência de Doenças", https://www.youtube.com/watch?v=g8hWkFea5t0, 

13/08/2021) 

 
 

(378) Entrevista: A farsa da pílula do câncer (Podcast Ciência Suja, Episódio #1, 

https://open.spotify.com/episode/4PwmxgVc3WhDv2PUhOzt6s?si=NAHLpDgjTd66TfqS

X618Xg&dl_branch=1, 19/08/2021) 
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(379) Seminário: Combate à Desinformação e às Fake News na pandemia de Covid-19 

(Workshop de lançamento do Portal Energisa Juntos, Grupo Mulheres do Brasil, 

19/08/2021) 
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(380) Entrevista: Saiba quais os perigos que a variante Delta representa para a população 

(Plataforma de Notícias i4, 

https://i4plataformadenoticias.wordpress.com/2021/08/19/saiba-quais-os-perigos-

que-a-variante-delta-representa-para-a-populacao/, 20/08/2021)  

 
 

(381) Seminário: Vacinas contra o novo coronavírus e combate às Fake News na 

pandemia (Universidade Federal de Viçosa, https://youtu.be/sl28TbDABMs, 25/08/2021) 
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(382) Entrevista: FORÇA DA COLETIVIDADE – Postagens nas diversas redes socias 

impulsionam vacinação (Jornal Correio Popular, Campinas, 

https://correio.rac.com.br/campinas-e-rmc/2021/08/1116417-postagens-nas-diversas-

redes-sociais-impulsionam-vacinacao.html, 20/08/2021) 
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(383) Entrevista: Aprendizados com a farsa da fosfo (Live Instagram @cienciasuja, 

https://www.instagram.com/tv/CTBM8QmHCQx/?utm_source=ig_web_copy_link, 25/08/2021) 

 

 

(384) Entrevista: A Grande Verdade AO VIVO (Programa A Grande Verdade, Rádio Energia 

97 FM, https://www.youtube.com/watch?v=qE1pEdHqDTM, 25/08/2021) 
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(385) Seminário: Consórcio internacional visando a descoberta de fármacos para 

doenças tropicais (Seminários Gerais do Programa de Pós-Graduação em Química-PPGQ 

da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL, 27/08/2021) 

 
 

(386) Depoimento Tik-Tok Unicamp Oficial: Professor da #unicamp explica sobre a 

aplicação da 3ª dose da #vacina (Tik-Tok unicamp.oficial, 

https://www.tiktok.com/@unicamp.oficial?lang=pt-BR, 

https://vm.tiktok.com/ZMRrbd3yw/, 27/08/2021) 

 
 



[Atividades de extensão, difusão e divulgação científica - período 2018-2022] |                     Prof. Luiz Carlos Dias 

 

234 

 

(387) Entrevista: Saiba mais sobre dose de reforço da vacina e a redução de intervalo 

(Comunicação para os beneficiários do plano de saúde PROASA, plano exclusivo para 

funcionários da Igreja Adventista no Brasil, https://proasa.org.br/5216-2/, 30/08/2021) 
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(388) Entrevista: Terceira dose de vacinas contra a Covid-19 (Quadro Dois Toques, 
Programa Trocando em Miúdos, Rádio Universitária FM 107,5 - Universidade Federal de 
Uberlândia, https://youtu.be/fWkTSZEz13g, 26/08/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
(389) Depoimento: Considerações sobre a pandemia, doses de reforço, intervalo entre 
doses (Instagram @luizcarlosdias3107, 
https://www.instagram.com/tv/CTLKvdznPoB/?utm_medium=copy_link, 29/08/2021) 
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(390) Entrevista: Covid-19, vacinas, terceira dose (Rádio Antena 8 FM 109,4, 

Caraguatatuba, https://youtu.be/czVCz0oWiP0, 30/08/2021) 

 
 

 

(391) Entrevista: Imunização contra a Covid-19 - Especialista analisa a terceira dose da 

vacina (Programa Bastidores do Poder, 

https://www.youtube.com/watch?v=_PixdnJXc50, TV Bandeirantes Campinas, 

29/08/2021) 
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(392) Entrevista: Imunização: O que se sabe sobre a dose de reforço da vacina contra a 

Covid-19? (TV Câmara Campinas, https://www.youtube.com/watch?v=1CVg5qur9yI, 

começa no minuto 26, 31/08/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

(393) Mesa Redonda: Divulgação Científica (XVI Semana Acadêmica de Farmácia da 

Unicamp-SAF, https://www.youtube.com/watch?v=ddW93nVqCUM, 31/08/2021) 
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(394) Entrevista: Vacinas para Covid, variante Delta e dose de reforço (Vinheta veiculada 

diariamente na Rádio Clube 1 91,1 FM de São Carlos, 

https://www.youtube.com/watch?v=C1PugJPPxA8, 03/09/2021) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

(395) Entrevista: Quatro cidades da região de Sorocaba não registram mortes por Covid-

19 há 15 dias (TV TEM Globo Sorocaba/Jundiaí, TEM Notícias 2ª Edição 

Sorocaba/Jundiaí, https://globoplay.globo.com/v/9829151/, 03/09/2021) 
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(396) Entrevista: A terceira dose da vacina (Programa Trocando em Miúdos: 

Contraponto, Rádio Universitária FM 107,5 - Universidade Federal de Uberlândia, 

https://youtu.be/p3sM__sHBRY, 04/09/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

(397) Entrevista: Terceira dose da vacina contra Covid-19 (Live @amemoriaoficial, 

@memoriadaeletricidade, 

https://www.instagram.com/tv/CTe8_I_FnZl/?utm_medium=copy_link, 06/09/2021) 
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(398) Entrevista:  A avaliação de um cientista ou periódico avalia o quê? (Revista Questão 

de Ciência, https://revistaquestaodeciencia.com.br/questao-de-

fato/2021/09/09/avaliacao-de-um-cientista-ou-periodico-avalia-o-que, 09/09/2021)  
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(399) Entrevista:  Covid: homeopatia é a favor da vacinação, mas relatos mostram o 

contrário (VIVA Bem UOL – Saúde, 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/09/13/homeopatia-e-a-favor-

de-vacina-da-covid-mas-relatos-mostram-o-contrario.htm, 13/09/2021) 
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(400) Seminário: Plataformas vacinais para Covid-19 e combate à desinformação e às 

fake News na pandemia (IV Simpósio de Genética Médica, Liga de Genética Médica – 

UNIFENAS, https://www.youtube.com/watch?v=quSuPJEA96M, 13/09/2021) 

  
_______________________________________________________________________________________ 

 

(401) Depoimento: É fake News absurda que ANVISA e Ministério da Saúde não 

recomendam vacinação de menores de 18 anos (Instagram @luizcarlosdias3107, 

https://www.instagram.com/tv/CTz8tSOrwuV/?utm_source=ig_web_copy_link, 

14/09/2021) 
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(402) Entrevista: Pandemia dos não vacinados (Plano de Saúde PROASA Brasil, 

Programa Adventista de Saúde, 

https://www.instagram.com/p/CTzLIXFsf6y/?utm_medium=copy_link, 14/09/2021) 
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(403) Entrevista: Intercambialidade entre vacinas Covid-19 (Programa Carlinhos Lima, 

Rádio Clube 1 São Carlos, Band News FM 91.1 MHz, https://youtu.be/Vug4qQvut5s, 

16/09/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
(404) Depoimento: Depoimento sobre importância da vacinação e da manutenção das 

medidas não farmacológicas (Vídeos da Campanha contra a COVID-19 para a população 

dos Raros. Ocasião do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das 

Pessoas com Doenças Raras, Câmara Municipal de Porto Alegre, 

https://drive.google.com/file/d/1h82IjdxrL_qbAii_ha4lpoqx_BQu9Nac/view?usp=sharing, 

https://drive.google.com/file/d/147RUldE92vcFJmCGJjp8Xv9BhFSsbbzN/view?fbclid=IwAR20

nhjA9NnkEavRJaUIbvNkM2B0sNz2OthiYmWMtOE4FQh2zYdZBmVB3v0, 17/09/2021) 
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(405) Entrevista: Vacinação de adolescentes 12 a 17 anos suspensa pelo Ministério da 

Saúde (Programa A Grande Verdade, Rádio Energia 97 FM, 

https://www.youtube.com/watch?v=GHhMXGycN1k, 17/09/2021) 

 

 

(406) Entrevista: Campinas tem o maior percentual vacinal entre as 15 maiores cidades 

do Brasil (Rádio CBN Campinas 99,1 FM, https://youtu.be/E5wAeTmsq_s, 20/09/2021) 
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(407) Seminário: Vacina e Ciência salvam vidas (Palestra de Abertura, XV Semana 

Científica do PET Educação Física, Programa de Educação Tutorial do curso de Educação, 

Universidade Federal de Uberlândia/UFU, 

https://www.youtube.com/watch?v=UMlsCdnXJH8, 20/09/2021) 

 
 

 

(408) Entrevista: Professor da Unicamp fala sobre o papel da vacina na pandemia e o 

combate às fake News no lançamento da Semana de Ciência e Tecnologia da Unesc 

(http://noticias.unesc.net/geral/2021/09/21/professor-da-unicamp-fala-sobre-o-papel-

da-vacina-na-pandemia-e-o-combate-as-fake-news-no-lancamento-da-semana-de-

ciencia-e-tecnologia-da-unesc/, 21/09/2021) 
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(409) Entrevista: Vacinas e combate às fake News na pandemia (Programa JPM - João 

Paulo Messer, Rádio Eldorado AM 570, Criciúma, SC, 

https://www.youtube.com/watch?v=33J-AXJoPmk, início da entrevista em 

2h:06minutos, 22/09/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

(410) Entrevista: Evento virtual da Unesc fala de Covid-19 e fake News (Jornal do Almoço, 

NSCTV, Criciúma, SC, https://globoplay.globo.com/v/9882831/, 22/09/2021) 
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(411) Entrevista: Vacinas e combate às fake News na pandemia (Jornal da Manhã, Rádio 

Jovem Pan News AM 1450, Criciúma, SC, 22/09/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
(412) Seminário: Vacinas contra a covid-19 e o combate às fake News na pandemia 
(Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Tema "A transversalidade da ciência, 
tecnologia e inovação para o planeta", Universidade do Extremo Sul Catarinense/Unesc, 
https://youtu.be/9Q-FS7pUNjo, 22/09/2021) 
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(413) Seminário: Vacinas contra o novo coronavírus e combate às Fake News na pandemia (III 

Simpósio de Pesquisa em Química (III SPQ) - Tema “Qual o impacto da ciência na sociedade?”, Grupo 

de Pesquisa em Eletroanalítica e Sensores da FCT/UNESP, Campus de Presidente Prudente – SP, 

https://www.youtube.com/watch?v=NmU2qsBZff4, 24/09/2021)  

 
 
 

(414) Entrevista: Professor titular da Unicamp reforça a importância da terceira dose de 

vacina contra a covid-19 (Live com a jornalista Damana Rodrigues, @nalivecomadamana, 

https://www.instagram.com/tv/CUbQLmSKvqr/?utm_medium=copy_link, 29/09/2021) 
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(415) Entrevista: Pesquisas e estudos da vacina contra a Covid-19 (Live Rádio Ame os 

Raros. A voz da inclusão, @radioameosrarosoficial, 

https://www.instagram.com/tv/CUgWQQ_D9i7/?utm_medium=copy_link, 01/10/2021) 

 
_____________________________________________________________________________________ 
(416) Seminário: Combate às fake News e ao movimento antivacinas na pandemia 

(Disciplina GE801A_História das Ciências Naturais – Instituto de Geociências- Unicamp, 

a convite do Prof. Jefferson Picanço, https://youtu.be/Xr6AzqjF_Co, 05/10/2021) 
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(417) Entrevista: 10 Motivos para vacinar adolescentes contra a covid-19 (Comunicação 

para os beneficiários do plano de saúde PROASA, plano exclusivo para funcionários da 

Igreja Adventista no Brasil, 

https://www.instagram.com/p/CUoLfC4L0yw/?utm_medium=copy_link, 04/09/2021) 
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(418) Entrevista: Por que tomar as duas doses da vacina? (Comunicação para os 

beneficiários do plano de saúde PROASA, plano exclusivo para funcionários da Igreja 

Adventista no Brasil, https://proasa.org.br/por-que-tomar-as-2-doses-da-vacina/, 

https://www.instagram.com/p/CSugZs5FM7y/?utm_medium=copy_link, 18/08/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

(419) Entrevista: Por que os intervalos de doses de vacina mudam? (Comunicação para 

os beneficiários do plano de saúde PROASA, plano exclusivo para funcionários da Igreja 

Adventista no Brasil, https://proasa.org.br/por-que-os-intervalos-das-doses-de-vacina-

mudam/, 31/08/2021) 
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(420) Seminário: Química como ciência central na pandemia. Plataformas vacinais e 

combate às fake News (Palestra de Abertura da VII Escola de Química da UFS, 

https://youtu.be/9z0uECusm-Q, 06/10/2021) 

 
(421) Seminário: Combate à desinformação e às fake News na pandemia (Fundação 

Oswaldo Cruz – Fiocruz Bahia, IGM - Instituto Gonçalo Moniz, 18ª Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia – SNCT 2021, https://youtu.be/O_SKZWdv-UE, 08/10/2021)  
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(422) Entrevista: Entenda por que a histórica vacina aprovada contra a malária terá pouco 

efeito no Brasil (Jornal O Globo, Caderno Saúde,  

https://oglobo.globo.com/saude/medicina/entenda-por-que-historica-vacina-aprovada-

contra-malaria-tera-pouco-efeito-no-brasil-1-25229087, 08/10/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

(423) Coluna: A contribuição brasileira para a vacina da malária (Jornal da Unicamp, 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/contribuicao-brasileira-

para-vacina-da-malaria, 08/10/2021) 
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(424) Texto Revista Científica: Combate à desordem informacional na pandemia de 

Covid-19 (Dossiê Fake News, nº 230, outubro de 2021, Revista ComCiência, Revista 

Eletrônica de Jornalismo Científico, Laboratório de Jornalismo Científico/LabJor-

Unicamp, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência/SBPC, 

https://www.comciencia.br/combate-a-desordem-informacional-na-pandemia-de-covid-

19/, 11/10/2021) 
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(425) Entrevista: A Grande Verdade AO VIVO (Programa A Grande Verdade, Rádio Energia 

97 FM, https://youtu.be/L-MrQh4rO68, 11/10/2021) 

 
_____________________________________________________________________________________ 

(426) Mesa Redonda: O que falta para a pandemia acabar? (Evento organizado pelo Blogs 

de Ciência da Unicamp e Força Tarefa da Unicamp com o intuito de apresentar as ações 

desenvolvidas pela Força Tarefa e sua continuidade, a partir da premissa A universidade 

como potência, https://www.youtube.com/watch?v=Xku8uDYfAjY, 15/10/2021) 
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(427) Mesa-Redonda: A política de destruição: para onde vai a Ciência no Brasil? (Dia 

Nacional de Mobilização em defesa da Ciência, Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência/SBPC, Secretaria Regional SBPC São Paulo - Subárea II, https://youtu.be/au69-

lpRFqo, 15/10/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
(428) Depoimento: A pandemia está acabando? O que falta? Algumas das minhas 

reflexões em 10 minutinhos (Instagram @luizcarlosdias3107, 

https://web.facebook.com/luizcarlos.dias.777701/videos/301401718577810, 19/10/2021) 
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(429) Seminário: Combate à desinformação e às Fake News na pandemia de Covid-19 

(IV Congresso Brasileiro de Ciências e Tecnologias e Ambientais, Programa de Pós-

Graduação em Ciências Ambientais, UNIOESTE, Toledo-PR, 19/10/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

(430) Mesa-Redonda: Divulgaciência (III IntegraBiotec - Liga Nacional dos Acadêmicos 

em Biotecnologia (LiNABiotec) polo Unifesp São José dos Campos, 

https://www.integrabiotec.com/, https://www.youtube.com/watch?v=ZgQLqsB1GzE, 

20/10/2021) 
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(431) Entrevista: Químico Luiz Carlos Dias discutirá papel da pesquisa interdisciplinar no 

ENESIN22 (Portal da Unicamp, Encontro Estudantil Interdisciplinar/ENESIN, Instituto de 

Estudos Avançados da UNICAMP/IdEA, 

https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2021/10/20/quimico-luiz-carlos-dias-

discutira-papel-da-pesquisa-interdisciplinar-no, 20/10/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

(432) Seminário: As parcerias com a MMV e com a DNDi na área de doenças tropicais 

(Encontro Estudantil Interdisciplinar/ENESIN, Instituto de Estudos Avançados da 

UNICAMP/IdEA, https://youtu.be/EQV-p8pJhuw, 22/10/2021)  
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(433) Depoimento: É falso que as vacinas contra a covid-19 transmitem HIV (Instagram 

@luizcarlosdias3107, 

https://www.instagram.com/tv/CVb2N23s3wj/?utm_medium=copy_link, 24/10/2021) 

 

 
(434) Entrevista: Fim da pandemia depende de vacina, vigilância e pesquisa (Portal da 
Unicamp, https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2021/10/18/fim-da-pandemia-
depende-de-vacina-vigilancia-e-pesquisa, 18/10/2021) 
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(435) Seminário: Importância da ciência nos desafios da humanidade (Palestra de 
abertura do XXVI Encontro de Iniciação Científica e XI Encontro de Iniciação em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da PUC-Campinas - Importância da Ciência 
para a superação dos desafios da humanidade, https://youtu.be/-b7bpUaW2mY, 
26/10/2021) 
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(436) Seminário: Combate à desordem informacional e às fake News na pandemia de 

Covid-19 (Segundo Webinar de Farmacologia Clínica da SBFTE – Sociedade Brasileira de 

Farmacologia e Terapêutica Experimental, Tema: “Como enfrentar a disseminação de 

falsas indicações de medicamentos”, https://youtu.be/nL9hH1TNRxA, 26/10/2021) 
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(437) Entrevista: Qual é o papel das vacinas em nossas vidas? (Comunicação para os 

beneficiários do plano de saúde PROASA, plano exclusivo para funcionários da Igreja 

Adventista no Brasil, PROASA, 

https://www.instagram.com/p/CVfepNugkis/?utm_medium=copy_link, 26/10/2021) 

 
 

(438) Entrevista: Pesquisadores ‘brasucas’ abriram trilhas para a vacina contra malária 

(Portal Radar C, https://radarc.com.br/pesquisadores-brasucas-abriram-trilhas-para-a-

vacina-contra-malaria/, 28/10/2021) 
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(439) Mesa Redonda: O papel do professor e do pesquisador no combate ao 

negacionismo científico (III FORQUIM- Formação em Química, Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, UESB – Campus de Jequié, Bahia, https://youtu.be/mOsThMJ23og, 

28/10/2021) 

 
 

(440) Entrevista: Passaporte da vacina (Programa Trocando em Miúdos: Quadro 

Contraponto, Rádio Universitária FM 107.5, Universidade Federal de Uberlândia, 

https://youtu.be/2uyl6k-8nbI, 30/10/2021) 
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(441) Entrevista: Luiz Carlos Dias avalia estágio da pandemia no Brasil (Programa 

Bastidores do Poder, TV Bandeirantes Campinas, 

https://www.youtube.com/watch?v=RU2tYR2ggS8, 31/10/2021) 

 

 

(442) Entrevista: Governo de SP decreta fim das restrições de horário para comércios e 

serviços (TV TEM Globo Sorocaba/Jundiaí, TEM Notícias 2ª Edição Sorocaba/Jundiaí, 

https://globoplay.globo.com/v/10001500/programa/, 01/11/2021) 
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(443) Seminário: As vacinas que nos salvam da Covid-19 e o combate às fake News na 

pandemia (Palestra de Abertura - XXXVI Semana da Química - A Química 'Tá On': Os 

desafios e possibilidades da era pós-pandemia, Semana da Química - Universidade 

Estadual de Londrina/UEL, https://www.youtube.com/watch?v=YEyQ-HoXZIs, 03/11/2021)  

 
(444) Entrevista: A ciência escanteada (Revista ISTOÉ, Edição Nº 2702 29/10, 

https://istoe.com.br/a-ciencia-escanteada/, 16/08/2021) 
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(445) Seminário: Novos fármacos para o tratamento de doenças tropicais. As 

plataformas vacinais contra a covid-19 (Palestra de Abertura: XV Semana Acadêmica de 

Química da UFSC, Tema: 50 anos de transformações químicas, 

https://www.youtube.com/watch?v=2fFRQXEgZL8, 03/11/2021) 
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(446) Entrevista: Vacinação de crianças de 5-11 anos (Jornal da Manhã, Rádio Jovem 

Pan São Carlos 88,7 FM. Início em 1h:10min, 

https://web.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=650135339694557,  05/11/2021) 

 
_____________________________________________________________________________________ 

(447) Entrevista:  Caem as máscaras (Revista ISTOÉ Independente, Caderno 

Comportamento,  Edição Nº 2703 05/11, https://istoe.com.br/caem-as-mascaras/, 

05/11/2021) 
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(448) Entrevista:  Cientista pede mobilização contra “notícias assassinas” (Redação 

Digitais – PUC Campinas, https://digitais.net.br/2021/10/cientista-pede-mobilizacao-

contra-noticias-assassinas/, 27/10/2021) 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(449) Seminário: As vacinas que nos salvam da covid-19 e o combate às fake News na 

pandemia (Palestra de Abertura, VII Escola Virtual de Química da UFMT, Coordenações 

de Bacharelado e Licenciatura em Química e Programa de Pós-Graduação em Química, 

https://youtu.be/Fx3m1U-B8YA, 08/11/2021)  
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(450) Seminário: As vacinas que nos salvam e o combate às fake News e ao movimento 

antivacinas na pandemia (Palestra de Abertura, Semana da Química- 2021 da 

Universidade Federal de Juiz de Fora/UFJF, https://youtu.be/jkS4_eMGcJ4, 08/11/2021)  

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(451) Seminário: A Química da pandemia, mecanismos de infecção, vacinas e combate 

às fake News (Palestra de abertura no evento "Refletindo o passado e contemplando o 

presente, para trilhar o futuro", em comemoração dos 50 anos do Programa de Pós-

graduação em Química (PPGQ) da UFSC, https://youtu.be/IMcRMXdtmZI, 09/11/2021) 
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(452) Seminário: Vacinas para Covid-19 e combate às fake News na pandemia de Covid-

19 (Palestra de Abertura - VIII Simpósio de Química da Unifesp/Diadema, 

http://squ.sites.unifesp.br, https://www.youtube.com/watch?v=fRzVHEbSxb8, 10/11/2021)  

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(453) Mesa-Redonda: Combate à desinformação e às fake news na pandemia da Covid-

19 (X EPFAR/ III SIMBIOTEC, Evento da pós-graduação em Ciências Farmacêuticas e 

Biotecnologia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/UFMS, 

https://youtu.be/mFxbsxEQxUU, início em 1h:01 minutos, 10/11/2021) 
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(454) Entrevista/Prêmio/Homenagem: Luiz Carlos Dias é o vencedor da primeira edição 

do Prêmio Oswaldo Luiz Alves – Edição 2021 (Portal da Academia Brasileira de 

Ciências/ABC, http://www.abc.org.br/2021/11/12/luiz-carlos-dias-vencedor-premio-

oswaldo-luiz-alves/, 12/11/2021) 

Prêmio Oswaldo Luiz Alves/SBQ – Ano 2021. 44ª Reunião Anual Virtual da Sociedade 

Brasileira de Química – SBQ – Prêmio conferido a indivíduos ou instituições que se 

destacaram na defesa da ciência, na difusão e na disseminação do conhecimento 

científico em prol da sociedade brasileira, num dado período abrangido e analisado. 
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(455) Seminário: Covid-19: Ciência no Combate às Fake News e Negacionismo (VIII 

Simpósio em Ciência e Tecnologia Ambiental e IV Encontro Multidisciplinar em Ciências 

Ambientais da Fronteira Sul - promovido pelo mestrado em Ciência e Tecnologia 

Ambiental da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, campus Erechim-RS, 

https://www.youtube.com/watch?v=xuS9m94NpJ4, 11/11/2021) 

 

 
(456) Depoimento: Vacinas diminuem novas variantes (Revista VivaSaúde, Caderno 

Medicina, Edição 214, Página 23, www.revistavivasaude.com.br, 18/11/2021) 
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(457) Seminário: Plataformas vacinais para Covid-19 e combate às fake news na 

pandemia (XXVII Encontro de Química da Região Sul – SBQ 

Sul,  https://www.sbqsul21.com.br/, 19/11/2021)  

 

 
(458) Depoimento: A quarta onda atinge a Europa (Revista ISTOÉ Independente, 

https://istoe.com.br/a-quarta-onda-atinge-a-europa/, 19/11/2021) 
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(459) Seminário: A Química na pandemia, mecanismos de infecção, vacinas e combate 

às fake News (Palestra de Abertura da XIV Semana da Química da Faculdade de Ciências 

da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), campus de Bauru, 

SP, https://youtu.be/d6l8up1Uhx4, 22/11/2021) 

 

 
 



[Atividades de extensão, difusão e divulgação científica - período 2018-2022] |                     Prof. Luiz Carlos Dias 

 

276 

 

(460) Depoimento: Combatendo fake News contra vacinas covid-19: alumínio, fábrica de 

cepas e outras mentiras assassinas (Instagram @luizcarlosdias3107, 

https://www.instagram.com/tv/CWjuLJQtO-S/?utm_medium=copy_link, 21/11/2021) 

 
 

(461) Mesa-Redonda:  A Química para o combate às doenças negligenciadas (44ª. 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química – SBQ, 

https://eventos.galoa.com.br/rasbq-2021/calendar/activity/3825?lang=pt-br, 

24/11/2021) 
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(462) Seminário: Vacinas para Covid-19 e combate às fake news na pandemia (Palestra 

de Abertura, Semana da Química será “CIÊNCIA E PANDEMIA”, Programa de Pós-

Graduação em Química da Universidade Federal de Catalão (PPGQ/UFCAT), 

https://www.youtube.com/watch?v=HS1DUeGC8hA, 24/11/2021) 

 
(463) Entrevista: Saúde | Homeopatia funciona? Veja o que dizem especialistas (Portal 

SHOWMETECH, https://www.showmetech.com.br/tratamento-de-homeopatia-funciona/, 

30/11/2021) 
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(464) Entrevista: Especial: Sem Ciência, em futuro (Revista PUC Minas, Nº 24 Segundo 

Semestre de 2021, https://revista.pucminas.br/sem-ciencia-sem-futuro/, 01/12/2021)  
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(465) Entrevista: Tudo o que se sabe sobre a variante Ômicron (Programa A Grande 

Verdade, Rádio Energia 97 FM, https://www.youtube.com/watch?v=pBsGgCsp8pE, 

29/11/2021) 
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(466) Depoimento: A evolução do novo coronavírus: ainda há um mundo a ser vacinado 

(Programa Direto na Fonte, TV Unicamp, https://youtu.be/pis7jYcvQG0, 01/12/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
(467) Mesa-Redonda: Combate às Fake News na pandemia (VII Simpósio Integrado 

UNIFAL-MG – Transversalidade, Ciência e Afeto e a 18ª Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia – Transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta, 

Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL, https://youtu.be/0hBBJLodxN8, 02/12/2021) 
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(468) Entrevista: Ômicron acende o alerta máximo (Revista ISTOÉ Independente, Edição No. 

2707 03/12, https://istoe.com.br/omicron-acende-o-alerta-maximo/, 03/12/2021. 

 
_______________________________________________________________________________________ 

(469) Entrevista: Ômicron e Vacinas (Movimento Vem Pra Rua Brasil, 

https://www.youtube.com/watch?v=2Ull1I7NCv8, 06/12/2021) 
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(470) Entrevista: Luiz Carlos Dias avalia o estágio da pandemia no Brasil (Programa 

Bastidores do Poder, TV Band Mais Campinas, 

https://www.youtube.com/watch?v=yWPWWPkPYqY, 28/11/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

(471) Seminário: Vacinas para covid-19 e combate às fake News na pandemia de covid-

19 (Palestra de Abertura - XIII Encontro PPGCF/UFRGS - Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGCF-UFRGS), 

https://www.youtube.com/watch?v=gS0-YT-R_i0, 06/12/2021) 
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(472) Depoimento: Ministro Barroso, do STF, determina passaporte da vacina obrigatório 

para viajantes. Medida é liminar e será julgada no Plenário Virtual do STF (Instagram 

@luizcarlosdias3107, 

https://www.instagram.com/tv/CXXJ7wVMtEF/?utm_medium=copy_link, 11/12/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

(473) Depoimento: Anvisa aprova vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos 

(Instagram @luizcarlosdias3107, 

https://www.instagram.com/tv/CXkIUCWr3Ug/?utm_source=ig_web_copy_link, 16/12/2021) 
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(474) Entrevista: Vacina para salvar crianças – Vacinação infantil contra a covid e contra 

a desinformação (Programa A Grande Verdade, Rádio Energia 97 FM, 

https://youtu.be/rJN3L2bI1VE, 17/12/2021) 

 

 

 

(475) Depoimento: Porque precisamos vacinar nossas crianças!!! Óbitos na faixa etária 

0-19 anos (Canal do Youtube Luiz Carlos Dias, https://youtu.be/emidzUT34zc, 

20/12/2021) 
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(476) Entrevista: “Com aproximação da liberação de vacinação de crianças contra a 

Covid-19, estamos por enfrentar a maior campanha de desinformação da história do 

país”, alerta Luiz Carlos Dias, do comitê científico do centro SoU_Ciência (Centro 

SOU_Ciência, https://souciencia.unifesp.br/destaques/ciencia-em-pauta/com-

aproximacao-da-liberacao-de-vacinacao-de-criancas-contra-a-covid-19-estamos-por-

enfrentar-a-maior-campanha-de-desinformacao-da-historia-do-pais-alerta-luiz-carlos-

dias-do-comite-cientifico-do-centro-sou-ciencia, 20/12/2021) 
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(477) Entrevista: Acadêmico explica a importância da vacinação de crianças e 

adolescentes (Site da Academia Brasileira de Ciências-ABC, 

https://www.abc.org.br/2021/12/20/academico-explica-importancia-vacinacao-

criancas-adolescentes/,  20/12/2021) 

 
 

(478) Entrevista:  Vacinação infantil (Jornal da CBN, Apresentação do Mílton Jung, 

#NoArNaCBN, Rádio CBN, https://www.youtube.com/watch?v=OvlxzAKzgQY, entrevista 

começa no tempo 1h:40min, 23/12/2021) 
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(479) Cometário:  A população brasileira está aderindo às vacinas. O brasileiro entendeu 

que não existe um mundo sem Covid-19 se não se vacinar, que não existe mundo seguro 

sem ciência (Revista VIVASAÚDE, edição 215, página 23) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

(480) Entrevista:  Vacinação infantil (Rádio CBN Campinas 99,1 FM, 

https://www.youtube.com/watch?v=bog-zrZL_z4, entrevista começa no tempo 1h:09min 

23/12/2021) 
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(481) Entrevista: A variante Ômicron, vacinas, terceira dose (Rádio Antena 8 FM 109,4, 

Caraguatatuba, 27/12/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

(482) Entrevista: Vacinação de crianças contra a covid-19 (Programa Carlinhos Lima, 

Rádio Clube 1 São Carlos, Band News FM 91.1 MHz, 27/12/2021) 
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(483) Entrevista: Variante Ômicron: o que sabemos até agora? (Especial 30 minutos com 

Dr. Rogério Tabet, https://www.instagram.com/p/CYC1flHIcpx/, 28/12/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

(484) Depoimento: Considerações sobre a Ômicron, doses de reforço e fake news contra 

as vacinas covid (https://youtu.be/dg8m5tFEGmI, 03/02/2021) 
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(485) Entrevista: O que é mito e verdade na reinfecção por Covid-19 de pessoas 

vacinadas (Portal SOU_CIÊNCIA,  https://souciencia.unifesp.br/destaques/noticias/o-

que-e-mito-e-verdade-na-reinfeccao-por-covid-19-de-pessoas-vacinadas, 04/01/2021) 
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(486) Depoimento: Audiência pública vacinação de crianças: Ciência vs barbárie!  

(https://youtu.be/PcO82bwQeOs, 04/01/2021) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

(487) Entrevista: Bastidores do Poder - Programa de 07/01/2022 (Programa Bastidores 

do Poder, Rádio Bandeirantes Campinas, 

https://www.youtube.com/watch?v=J88xJ9jxSBw, começa no minuto 39 até 1h:05min, 

07/01/2022) 
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(488) Entrevista: Reinfecção não deve desvirtuar vacinação e cuidados contra covid-19 

(Jornal O Liberal, https://www.oliberal.com/belem/reinfeccao-nao-deve-desvirtuar-

vacinacao-e-cuidados-contra-covid-19-1.479213, 05/01/202) 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

(489) Entrevista: Especialistas explicam que a vacinação reduz número de mortes e 

internações (TEM Notícias 2ª Edição Sorocaba/Jundiaí, 

https://globoplay.globo.com/v/10193290/, 07/01/2022) 
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(490) Entrevista: 2022 será o ano dos remédios para tratamento e prevenção da Covid (Revista 

ISTOÉ Independente, https://istoe.com.br/a-medicina-vai-ganhar/, 07/01/2021) 
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(491) Entrevista: Ciência em pauta. Revisão por pares: o que é e por que devemos 

defender esse processo nas pesquisas científicas? (Centro de Estudos sobre Sociedade, 

Universidade e Ciência, SoU-Ciência, 

https://www.instagram.com/p/CYrMatyrx_j/?utm_source=ig_web_copy_link, 13/01/2022) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

(492) Entrevista: Como lidar com a Ômicron? (PROASA, Programa Adventista de Saúde, 

https://www.instagram.com/p/CYtm_iaAWZj/?utm_medium=copy_link, 14/01/2021) 

 
 
 



[Atividades de extensão, difusão e divulgação científica - período 2018-2022] |                     Prof. Luiz Carlos Dias 

 

295 

 

(493) Entrevista:  Pesquisador fala sobre a importância de vacinar crianças contra Covid 

(TEM Notícias 1ª Edição – Sorocaba/Jundiaí, Globo play, 

https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/videos-tem-noticias-1-edicao/, 14/01/2022) 
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(494) Entrevista: Bastidores do Poder - Programa de 16/01/2022 (Programa Bastidores 

do Poder, Band Mais Campinas, https://www.youtube.com/watch?v=Us1hGn6_KWU, 

começa no minuto 21 até minuto 45, 16/01/2022) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

(495) Depoimento: A vacina pediátrica da Pfizer não é experimental e crianças não são 

cobaias. É fundamental vacinar nossas crianças e eu apoio a vacinação infantil 

(https://youtu.be/rcZyybIZbKc, 17/01/2022) 
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(496) Depoimento: Variante ômicron, dose de reforço e vacinação infantil 

(https://youtu.be/emIr0oGQglE, 18/01/2022) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

(497) Depoimento: Nem o vírus, que joga seu RNA inteiro, com a proteína Spike inteira 

nas nossas células, altera nosso DNA (https://youtu.be/Ni_lK0fLtPw, 19/01/2022) 
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(498) Entrevista: Vacinas (Jornal da 8, Rádio Antena 8 104.9 FM, Caraguatatuba, SP, 

começa em 1h:26min, 

https://www.facebook.com/antena8fm/videos/501796564776398, 21/01/2022) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(499) Depoimento: Canetada na Conitec e óbitos insignificantes 

(https://youtu.be/w_NVyrRby0c, 23/01/2022) 
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(500) Minicurso: Atualidades em Química Medicinal (XXVIII Edição da Escola de Verão 

em Química Farmacêutica e Medicinal-EVQFM Professor Eliezer Barreiro, UFRJ, 

https://www.evqfm.org/, 25/01/2021) 

 
 

(501) Entrevista: Pesquisador da Unicamp diz que campanha orquestrada de fake news 

prejudica vacinação de crianças (Programa X da Questão, TV Câmara, São José do Rio 

Preto - SP, canal 4 da NET, https://youtu.be/wLBfRPbCYlQ, 26/01/2022) 
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(502) Entrevista: STF dá cinco dias para o Ministério da Saúde explicar nota antivacina 

(Jornal Nacional, TV Globo, https://globoplay.globo.com/v/10244658, 26/01/2022)  

 
 

 

(503) Entrevista: Programa Cidinha Livre (Cidinha Campos, Rádio Tupi Rio de Janeiro, 

https://www.tupi.fm/apresentadores/cidinha-campos/, Link Programas na íntegra: 

28.01.2022, 28/01/202, 13h-14h) 
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(504) Seminário: Descoberta de novos fármacos para os mais negligenciados 

(MedicalMathe Symposium, Programa de Formação Continuada, https://acm-

itea.org/negligenciados/, Academia Cearense de Matemática-ACM, 29/01/2022) 

 
 

(505) Mesa-Redonda: O papel do cientista frente ao obscurantismo em tempos de 

pandemia (IV GBMeeting: Encontro da Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular 

da Unicamp, https://www.youtube.com/watch?v=tm__OlhZutM, 31/01/2022) 
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(506) Depoimento: Variante ômicron, doses de reforço, vacinação infantil e combate às 

fake news (Instagram @luizcarlosdias3107, https://youtu.be/WzxQIjJQMGs, 

05/02/2022) 

 
 

 

(507) Entrevista: Passaporte de vacina não é "discriminação" (Revista Questão de Ciência, 

Instituto Questão de Ciência, https://www.revistaquestaodeciencia.com.br/questao-de-

fato/2022/02/07/passaporte-de-vacina-nao-e-discriminacao, 07/02/2022) 
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(508) Entrevista: Programa A Grande Verdade 

(https://www.youtube.com/watch?v=dGvWoTnd8To, começa no minuto 21, 09/02/2022) 

 
 

 

(509) Entrevista:  Cotonetes usados nos testes PCR não deixam o nariz com 

propriedades magnéticas (Agência France Presse Brasil, AFP Brasil, Agência de 

Checagem de Boatos, https://checamos.afp.com/doc.afp.com.9Z49RY, 09/02/2022) 
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(510) Entrevista: Assunto do Dia (Programa Trocando em Miúdos, Rádio Universitária FM 

107,5, Universidade Federal de Uberlândia - Uberlândia, 

http://programatrocandoemmiudos.com.br/lista-audios/6, 10/02/2022) 

 
 

 

(511) Depoimento: Vacinação infantil e sua importância (Vídeo em defesa da vacinação 

infantil, para a Rede Abraço Amarais, união das entidades das comunidades da região 

dos Amarais, região norte da cidade de Campinas, SP, YouTube Rede Abraço Amarais, 

https://youtu.be/FErtq2fa5HA, 

https://www.instagram.com/tv/CZ9FmHhl3rm/?utm_medium=copy_link, 11/02/2022)  
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(512) Entrevista: Como as vacinas reduzem a transmissão do coronavírus? (Plano de 

Saúde PROASA Brasil, Programa Adventista de Saúde, 

https://www.instagram.com/p/CaE3cfYM0Ph/?utm_medium=copy_link, 17/02/2022) 

 
 

 

(513) Entrevista: Negacionismo desvirtua papel de audiências públicas (Revista Questão 

de Ciência, Instituto Questão de Ciência,  

https://www.revistaquestaodeciencia.com.br/questao-de-

fato/2022/02/18/negacionismo-desvirtua-papel-de-audiencias-publicas, 18/02/2022) 
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(514) Entrevista: Sorocaba realiza teste gratuito de Covid no shopping Cianê neste 

sábado (TEM Notícias, 1a. Edição, Rede Globo, Sorocaba e 

Jundiaí, https://globoplay.globo.com/v/10339401/?utm_source=whatsapp&utm_mediu

m=share-bar, 26/02/2022) 

 
 

 

(515) Entrevista: Sorocaba realiza vacinação e testagem rápida da Covid-19 (TEM 

Notícias, 2a. Edição, Rede Globo, Sorocaba e 

Jundiaí, https://globoplay.globo.com/v/10340478/programa/, 26/02/2022) 
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(516) Seminário: As vacinas que nos salvam e o combate às fake News na pandemia 

(Aula Inaugural da Física – Instituto de Física – Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul/UFRGS, https://youtu.be/Bbpo_TYz5zY, 08/03/2022) 

 
 

 

(517) Entrevista: Estudo científico comprova a eficácia da ivermectina? (MonitorR7, 

https://monitor7.r7.com/estudo-cientifico-comprova-a-eficacia-da-ivermectina-

07032022, 07/03/2022) 
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(518) Entrevista: Publicação científica e o enigma da autoria (Revista Questão de Ciência, 

Instituto Questão de Ciência, https://www.revistaquestaodeciencia.com.br/questao-de-

fato/2022/03/09/publicacao-cientifica-e-o-enigma-da-autoria, 09/03/2022) 

 
 

 

(519) Seminário: A Química na pandemia, mecanismos de infecção, vacinas e combate 

às fake News (Colóquios do Programa de Pós-Graduação em Química 2022-1, 

Universidade Federal de Pernambuco/UFPE, https://youtu.be/uWrFSayS2bA, 

09/03/2022) 
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(520) Entrevista: Medley faz recall do losartana potássica; entenda o que significa 

(Jornal Correio 

Brazilienese, https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2022/03/4991919-medley-

faz-recall-do-losartana-potassica-entenda-o-que-significa.html, 10/03/2022) 

 

 
 

 

(521) Entrevista: VERIFICAMOS: Pessoas vacinadas ainda podem se infectar com 

a covid-19? Qual a importância do passaporte vacinal? Por que é necessário 

tomar várias doses da vacina? E mais (Agência Da Hora, Agência Experimental de 

Notícias, Universidade Federal de Santa Maria/UFSM, 

https://www.ufsm.br/midias/experimental/agencia-da-hora/2022/03/10/verificamos-

pessoas-vacinadas-ainda-podem-se-infectar-com-a-covid-19-qual-a-importancia-do-

passaporte-vacinal-por-que-e-necessario-tomar-varias-doses-da-vacina-e-mais/, 

10/03/2022) 
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(522) Depoimento:  Losartana potássica da Medley - Retirada de lotes do mercado (Canal 

do YouTube, https://youtu.be/d221tH998Gg, 11/03/2022) 

 
 

 

(523) Seminário: Combate às fake news e ao movimento antivacinas na pandemia 

(Departamento Científico de Pneumologia da SPSP, 12/03/2022) 
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(524) Entrevista:  Losartana potássica (Jornal da Record, Edição de Sábado, TV Record, 

https://youtu.be/Gbq64Kb-_k0, Tempo 1h:01s, 12/03/2022) 

 
 

 

(525) Depoimento: Liberação de máscaras em lugares fechados? Rebaixamento de 

pandemia para endemia? Reflexões! (Canal do YouTube Luiz Carlos Dias, 

https://youtu.be/VhLOabt0P-s, 13/03/2022) 
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(526) Seminário: Vacinas, variantes e combate à desinformação na pandemia (Programa 

de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais, UNESP – Bauru, 15/03/2022) 

 
 

 

(527) Entrevista: Liberação do uso de máscaras, quarta dose, rebaixamento de pandemia 

para endemia (Jornal da 8, Rádio Antena 8 FM, Caraguatatuba, 

https://fb.watch/bMcdHkBMV0/, começa em 39min:30s até 1h:09min, 15/03/2022) 
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(528) Entrevista: Cloroquina encalhada (Revista ISTOÉ Indepenedente, 

https://istoe.com.br/cloroquina-encalhada/, 18/03/2022) 
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(529) Seminário: Ômicron e Vacinas: o que podemos esperar da pandemia de Covid-19? 

(#Atualidades, Memorial da Eletricidade, https://m.youtube.com/watch?v=ja4QGGxxGiU, 

23/03/2022) 

 
 

(530) Seminário: A Química na pandemia, as vacinas que nos salvam e o combate às 

fake News (Aula Magna – Instituto de Química – Universidade de São Paulo/USP São 

Carlos, https://youtu.be/u6b0TGHU4E0, 23/03/2022) 

 



[Atividades de extensão, difusão e divulgação científica - período 2018-2022] |                     Prof. Luiz Carlos Dias 

 

315 

 

(531) Seminário: A Química na Covid-19, as vacinas que nos salvam e o combate às fake 

News e à desinformação (Aula Magna, Programa de Pós-Graduação em Química da 

UNESP - Araraquara, https://youtu.be/7dMJlei1fyw, 30/03/2022) 

 
 

 

(532) Seminário: Plataformas vacinais e combate às fake News sobre a Covid-19 (Liga 

Acadêmica de Infectologia do Centro Universitário das Américas – FAM-SP e IFMSA 

Brazil FAM, 30/03/2022) 
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(533) Entrevista: Covid-19 na África e pandemia no Brasil (Programa Bastidores do 

Poder, Rádio Bandeirantes Campinas, 

https://www.youtube.com/watch?v=0abfEDNGAYs, início em 1h:01min, 31/03/2022) 

 
 

 

(534) Seminário: Covid-19 e as vacinas que nos salvam da pandemia (MedicalMathe 

Symposium, Programa de Formação Continuada, https://acm-itea.org/covid-19-vacinas/, 

Academia Cearense de Matemática-ACM, 02/04/2022) 
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(535) Seminário: Fake News (Special Session “Fake News”, 8th Brainn Congress, 

https://www.brainncongress.com/8th-brainn-congress-2022/, 04/04/2022)  

 
 

 

(537) Entrevista: O futuro das vacinas contra a covid-19 e perspectivas (Programa Band 

Entrevista, Band Mais Campinas, 09/04/2022) 
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(538) Seminário: Programa de descoberta de novos medicamentos para o tratamento de 

doenças parasitárias tropicais (Semana de Filosofia, temática “Papel da Ciência no 

Desenvolvimento Social”, Colégio Jandyra-Fundamental/Médio, Limeira/SP, 12/04/2022) 
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ATIVIDADES AGENDADAS 2022 
 

(539) Texto em Revista: Não há um mundo seguro sem ciência (Edição Comemorativa 

dos 70 Anos do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico/CNPq, xx/xx/2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(540) Texto em Revista: A importância da vacinação infantil contra a covid-19 (Rede 

Criança e Adolescente, Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais – CeMAIS, 

https://www.cemais.org.br/valorcompartilhado, xx/05/2022) 
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ALGUMAS REPLICAÇÕES EM SITES DE INTERNET E VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 

 

As minhas colunas no Jornal da Unicamp, textos de opinião, assim como várias 

entrevistas por mim concedidas, foram replicadas em inúmeros sites de internet, jornais 

online, cartilhas na área de saúde com orientações para a população, temas de redação, 

impossíveis de catalogar todas aqui, devido ao enorme alcance. Coloco na sequência, 

apenas algumas poucas replicações de publicações representativas. 

 

Cartilha Projeto Conexão Científica - Secretaria de Educação ... 

http://www.educacao.df.gov.br › uploads › 2021/02 

O Conexão Cientifica é um projeto coordenado pela SEEDF em parceria com Institutos de 

Ciência e Tecnologia. (ICTs) e Instituições de Ensino Superior. 

http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/02/Orientacoes-para-uso-

do-material-de-apoio-cientifico-pedagogico-Projeto-Conexao-Cientifica.pdf 

( 
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STF dá cinco dias para o Ministério da Saúde explicar nota antivacina 

(https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/01/26/stf-da-cinco-dias-para-o-

ministerio-da-saude-explicar-nota-antivacina.ghtml, 26/01/2022) 
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Podcast O Assunto #631: Negacionismo - Bolsonaro dobra a meta 

(https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2022/01/27/o-assunto-631-

negacionismo-bolsonaro-dobra-a-meta.ghtml, 27/01/2022) 
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MATÉRIA DO JN TRAZ PARTICIPAÇÃO DE ACADÊMICO 
CORONAVÍRUS, OS ACADÊMICOS | 27 de janeiro de 2022 
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Redação sobre Impactos do movimento antivacina à saúde 

(https://redacaonline.com.br/temas-de-redacao/impactos-do-movimento-antivacina-a-

saude/357856) 
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Site São Paulo Para Crianças: Falando a verdade: desmentindo fake news sobre vacinas 

(https://saopauloparacriancas.com.br/desmentindo-fake-news-vacinas/, 15/06/2021) 
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Movimento Antivacina e os Perigos para a Saúde 

(https://prometheus.med.br/artigos/112-movimento-antivacina-perigos-para-saude) 
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Enciclopédia Discursiva: Público-alvo: Geral – VACINA 

(https://www.informasus.ufscar.br/vacina/, 04/12/2020) 
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É preciso focar no combate à pandemia e acabar com a farsa do Kit Covid. Artigo de 

Luiz Carlos Dias (http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/608979-e-preciso-focar-no-

combate-a-pandemia-e-acabar-com-a-farsa-do-kit-covid-artigo-de-luiz-carlos-dias, 

06/05/2021) 
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Movimento anti-vacinas: uma séria ameaça à saúde global (por Luiz Carlos Dias) 

(https://www.assejurpr.com.br/noticias/movimento-anti-vacinas-uma-seria-ameaca-a-

saude-global-por-luiz-carlos-dias/, 22/09/2020) 
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Desmentindo as notícias falsas (fake news) sobre vacinas 

(https://www.viladeutopia.com.br/desmentindo-as-noticias-falsas-fake-news-sobre-

vacinas/, 22/10/2020) 
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Portal Vermelho – A Esquerda bem-informada (https://vermelho.org.br/autor/luiz-

carlos-dias/). Reprodução de várias de minhas colunas no Jornal da Unicamp. 
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Especial Vacinas – o que você precisa saber sobre seu surgimento e as reações 

populares, https://profissaobiotec.com.br/especial-vacina-surgimento-reacoes-

populares/, 22/02/2021) 
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Movimento anti-vacinas: uma séria ameaça à saúde global - CRÉDITO: CAMPO GRANDE 

NEWS (https://www.campograndenews.com.br/artigos/movimento-anti-vacinas-uma-

seria-ameaca-a-saude-global, 22/09/2020) 
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Que País é Esse? (https://jornalggn.com.br/editoria/saude/que-pais-e-esse-por-luiz-

carlos-dias/, 11/11/2020) 
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Desmentindo as fake news sobre vacinas (https://jornalistaslivres.org/vacinas/, 

12/01/2021) 
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14 vacinas aprovadas para Covid-19 e dezenas em teste em todo o mundo, 

https://atmosferaonline.com.br/14-vacinas-aprovadas-para-covid-19-e-dezenas-em-

teste-em-todo-o-mundo/, 25/04/2021) 
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Em artigo, professor da Unicamp explica a atual situação das vacinas contra o 

coronavírus (https://cartacampinas.com.br/2020/07/em-artigo-professor-da-unicamp-

explica-a-atual-situacao-das-vacinas-contra-o-coronavirus/, 21/07/2020) 
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Várias de minhas colunas no Jornal da Unicamp foram replicadas em inúmeros sites 

incluindo o site da Academia Brasileira de Ciências 

(http://www.abc.org.br/2021/06/25/nos-nao-estamos-no-momento-de-escolher-

vacinas-contra-a-covid-19/). 
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ÆscolaLegal é um esforço coletivo de profissionais interessados em resgatar princípios 

básicos da Educação e traduzir informações sobre o universo multi e transdisciplinar que 

a envolve, com foco crescente em Educação 4.0, Tecnologia, Sustentabilidade, Ciências 

e Cultura Sistêmica (Coluna intitulada: Vacinar é preciso; viver é impreciso, 

https://aescolalegal.com.br/vacinar-e-preciso-viver-impreciso/, 06/08/2021) 
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Caraguá TV e Noroeste News TV e Jornal Impresso 

(https://caraguatv.com.br/noticias/caraguatatuba/vacinar-e-preciso-viver-e-impreciso/, 

05/08/2021) 
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Atividade de produção de texto para alunos de 1o ano do Ensino Médio do COTUCA – 

Colégio Técnico de Campinas, com o Prof. Luiz Carlos Dias figurando na proposta. 
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Boletim Coronavírus – OurAES (08/06/20210 
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Coluna no Jornal da Unicamp citada no periódico do Centro Universitário Santo 

Agostinho (http://www4.unifsa.com.br/revista/index.php/fsa/article/view/2311) 

 

 

 



[Atividades de extensão, difusão e divulgação científica - período 2018-2022] |                     Prof. Luiz Carlos Dias 

 

345 

 
O Centro de Apoio ao Tabagista - CAT divulga o programa Contraponto, capitaneado por 

Márcio Alvarenga, com uma troca de ideias entre Gonzalo Vecina, ex-presidente da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e Luíz Carlos Dias, do Instituto de 

Química da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), membro da Força-Tarefa 

para o enfrentamento da Covid-19 daquela universidade. 

O tema deste programa foi a necessidade, ou não, das chamadas doses de reforço 

vacinal e/ou terceiras doses 

(https://www.podomatic.com/podcasts/centrodeapoioaotabagista/episodes/2021-09-

04T10_45_23-07_00) 
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Depoimento sobre importância da vacinação e da manutenção das medidas não 

farmacológicas (Vídeos da Campanha contra a COVID-19 para a população dos Raros. 

Ocasião do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com 

Doenças Raras, Câmara Municipal de Porto Alegre, 

https://drive.google.com/file/d/1h82IjdxrL_qbAii_ha4lpoqx_BQu9Nac/view?usp=sharing, 

https://drive.google.com/file/d/147RUldE92vcFJmCGJjp8Xv9BhFSsbbzN/view?fbclid=I

wAR20nhjA9NnkEavRJaUIbvNkM2B0sNz2OthiYmWMtOE4FQh2zYdZBmVB3v0, 

17/09/2021) 
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O combate às fake news no lançamento da Semana de Ciência e Tecnologia da Unesc 

(http://www.unesc.net/portal/nossa-unesc/blog/50212-o-combate-as-fake-news-no-

lancamento-da-semana-de-ciencia-e-tecnologia-da-unesc#content, 

http://www.unesc.net/portal/aicom, 

http://noticias.unesc.net/geral/2021/09/23/14281/, 23/09/2021) 
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Episódio podcast do centro de Apoio ao tabagista - CAT_ A Importância da Terceira Dose 

da Vacina, por Luiz Carlos Dias 

(https://www.podomatic.com/podcasts/centrodeapoioaotabagista/episodes/2021-10-

01T21_58_51-07_00, 02/10/2021) 
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A contribuição brasileira para a vacina da malária (Academia Brasileira de Ciências/ABC, 

https://www.abc.org.br/2021/10/14/a-contribuicao-brasileira-para-a-vacina-da-malaria/) 
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O Portal Vermelho criou uma página para reproduzir as colunas publicadas pelo Prof. Luiz 

Carlos no Jornal da Unicamp, https://vermelho.org.br/autor/luiz-carlos-dias/ 
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Associação dos Consultores Jurídicos do Poder Judiciário do Estado do Paraná, 

http://www.aconjurpr.com.br/noticias/forca-tarefa-da-unicamp-mantem-campanha-de-

combate-a-fake-news-sobre-vacinas-e-coronavirus/, 23/06/2021 
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CAT_ AS FAKE NEWS ASSASSINAS SOBRE AS VACINAS ANTICOVID-19 

O Centro de Apoio ao Tabagista - CAT editou e divulga o alerta (e a indignação) do prof. 

dr. Luíz Carlos Dias, titular do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas 

e membro da força-tarefa para o enfrentamento da pandemia de covid, da mesma 

universidade (UNICAMP). 

 

O professor Dias tem sido uma voz atuante, desde o início da epidemia brasileira, na 

defesa da ciência como norte para o seu enfrentamento. Reiteradamente, tem se 

disponibilizado a rebater, a tempo e a hora, toda e qualquer notícia(s) falsa(s) que 

pulule(m), sobretudo, emergente(s) das redes sociais criadas e financiadas pela extrema 

direita brasileira. 

 

Neste áudio, o mestre rebate notícias as absurdas recentes, tais como: "o alumínio 

contido nas vacinas levará pessoas à demência" e "nas vacinas há pedaços de fetos 

mortos". 

https://open.spotify.com/episode/1cW815XoaPU0YSrEizUDxP?si=6ljaWvG7QMq7V3Dh

zNTz5w 
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O Centro de Apoio ao Tabagista - CAT divulga a fala do professor Luíz Carlos Dias, da 

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, uma voz onipresente num momento tão 

delicado da sociedade brasileira, imersa que está em toda espécie de notícias falsas. 

Não obstante estarmos completando 2 anos desta pavorosa experiência sanitária global, 

mesmo agora ainda estamos inseguros quanto ao destino da espécie. O surgimento de 

uma variante nova gera ainda mais instabilidade emocional e até repercussões nos 

mercados financeiros. Apenas no Brasil, ultrapassamos a marca de 600 mil mortes 

atribuíveis ao SarsCoV-2, o que nem o tabaco ousou fazer. Daí estarmos todos 

absolutamente saturados do lidar com a pandemia, o que não nos poupa, infelizmente, 

de sermos coletivamente responsáveis. Para tal, é mister ouvir o que diz a ciência e o 

que preconizam os cientistas.  

https://www.podomatic.com/podcasts/centrodeapoioaotabagista/episodes/2021-11-

29T19_02_13-08_00 
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Pandemia: A Nova Variante (A Ciência e Você – A Escola Legal, 

https://cienciaevoce.aescolalegal.com.br/2021/12/08/pandemia-a-nova-variante/, 

11/12/2021) 
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ACADÊMICO EXPLICA A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

CORONAVÍRUS, OS ACADÊMICOS | 20 de dezembro de 2021 
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Signatário do documento em defesa da vacina contra a covid-19 para crianças de 5 a 11 

anos, tema que foi alvo de uma consulta pública realizada pelo Ministério da Saúde 

(https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-

noticias/redacao/2021/12/23/especialistas-em-saude-preparam-defesa-da-vacina-para-

consulta-publica.htm?fbclid=IwAR09UPP4fMRw_5oJFXT6TVI5VLSDP4yH2LFa-

SK2VG6o_Xv9cBNxzas4l0Y, 23/12/2021) 
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Vacinação de crianças: especialista diz que é preciso criar uma onda para contagiar o 

país (https://bandmulti.com.br/campinas-e-regiao/vacinacao-de-criancas-especialista-

diz-que-e-necessario-criar-uma-onda-para-contagiar-o-pais/, 14/01/2021) 
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Vacinação de crianças: Precisamos criar uma onda de empatia para contagiar o país 

(Jornal GGN, https://jornalggn.com.br/editoria/saude/vacinacao-de-criancas-

precisamos-criar-uma-onda-de-empatia-para-contagiar-o-

pais/?fbclid=IwAR0HyNOW1FwkAcen7nbFz8I8P8XXn0XpK7QWIpwmlCurC2pk9GyvyEhZ

pTw, 13/01/2022) 
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CAT_ VARIANTE ÔMICRON, DOSE DE REFORÇO E VACINAÇÃO INFANTIL, por Luíz Carlos 

Dias. O Centro de Apoio ao Tabagista – CAT divulga mais uma contribuição do Prof. Luiz 

Carlos Dias, da Universidade Estadual de Campinas, para a compreensão da população 

sobre a Covid-19. O que são e como surgem as variantes de preocupação, como a 

Ômicron? Por que a variante Ômicron tem o poder de se transmitir tanto? Como o avanço 

da Ômicron afetou crianças e quais são os benefícios da vacinação infantil? Qual tem 

sido o papel das vacinas produzidas até agora? No Brasil, infelizmente, enfrentamos duas 

mazelas durante a pandemia: o próprio SarsCoV-2 e a infodemia, a desinformação 

intencional, produzida em escala industrial.  O esforço sobre-humano diuturno do 

professor Dias, para que as notícias falsas não prosperem, merece aplausos, mas de 

nada adiantará, se os seus aconselhamentos não forem divulgados. 

https://open.spotify.com/episode/1GnCJ6II6r8vui2dX6DpJX 
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CAT_ O VÍRUS, AS VACINAS, O NOSSO DNA E AS FAKE NEWS Por Luíz Carlos Dias, da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp): "Nem o vírus, que joga seu RNA inteiro, 

com a proteína Spike inteira, nas nossas células, altera nosso DNA! Combatendo as 

mentiras contra as vacinas para covid-19: morte súbita, AVC, infarto, miocardite e 

mudança da DNA. Vacinas não alteram nosso DNA e não são fabricas de proteína Spike. 

E para vocês, negacionistas antivacinas, um recado: Nós somos resilientes, a gente 

enverga, mas não quebra!"  

https://open.spotify.com/episode/3XfhDFPIJVUg695JcfUWIk?si=4b21094fca664bdd 
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A obrigatoriedade da vacinação e os condomínios – por Renato Ferraz Sampaio Savy 

(https://horacampinas.com.br/a-obrigatoriedade-da-vacinacao-e-os-condominios-por-

renato-ferraz-sampaio-savy/, 08/02/2022) 
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