
 

Stars Of Science, o principal programa de inovação da Qatar Foundation, 
volta com a sétima temporada na MBC4  

 

Iniciativa pioneira com os inovadores mais talentosos da região  

DOHA, Qatar, 14 de setembro de 2015 /PRNewswire/ -- Stars of Science, a busca mais exclusiva e 
emocionante pelo melhor inovador árabe do mundo, volta este mês com a sétima temporada na 
MBC4. O programa de televisão de "edutenimento" estilo reality show, iniciado pela Qatar 
Foundation for Education, Science and Community Development (QF), contará com os inovadores 
mais talentosos até hoje, devido à enorme quantidade de candidatos de alto nível.  

Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150910/265566  

Para ver o comunicado de imprensa multimídia, clique em: 

http://www.multivu.com/players/uk/7624651-stars-of-science-returns-with-season7-mbc4/ 

Como uma ferramenta para liberar o potencial humano da próxima geração de aspirantes a 
inovadores nas áreas de ciências e tecnologia, Stars of Science está alinhado com a missão da QF 
de apoiar a cultura de qualidade e excelência. Desde o início do programa, milhões de 
espectadores da região viram jovens árabes inspiradores embarcarem em uma viagem 
transformadora, na esperança de entrarem para a próxima geração de grandes inventores. A 
sétima temporada estreará na sexta-feira, 18 de setembro, às 19h KSA/16h GMT na MBC4. 

Doze jovens empreendedores das áreas de ciências e tecnologia foram escolhidos em um tour 
para a seleção do elenco, que os levou a Doha, Qatar, onde serão desafiados a desenvolver as 
ideias do seu projeto, ao mesmo tempo em que focarão nas fases críticas do ciclo de inovação, de 
engenharia a design. Os espectadores veem um júri composto por empreendedores influentes, 
designers e especialistas em tecnologia eliminarem os candidatos e seus produtos até restarem 
quatro finalistas. A criatividade, a perseverança e o talento desses finalistas são recompensados 
no último episódio do programa, transmitido ao vivo, quando uma deliberação do júri e a votação 
do público determinam o vencedor. 

Stars of Science  

Stars of Science, um programa de TV no formato de "edutenimento estilo reality show" iniciado 
pela Qatar Foundation, é o principal programa de inovação da região. Stars of Science apoia e 
promove os aspirantes a empreendedores das áreas de ciências e tecnologia do mundo árabe. Na 
sétima temporada, 12 candidatos são desafiados a provar sua criatividade durante fases críticas 
do ciclo de inovação, ao mesmo tempo em que colaboram com os principais mentores do setor. 
Um grupo de jurados especialistas avalia e elimina os candidatos e seus produtos inovadores em 
episódios de engenharia e design até restarem quatro finalistas, que competem por uma parte do 
prêmio de US$ 600.000. O vencedor é escolhido por deliberação do júri e por votação do público. 

Stars of Science vai ao ar de sexta-feira, 18 de setembro a sexta-feira, 20 de novembro de 
2015 pela MBC4.  

Para mais informações, entre em contato com: 
Alexander M. Wegner ou Hanane Rougani 
Tel.: +974-44364385 

Acesse: 



Site - http://www.starsofscience.com 

Facebook - https://www.facebook.com/StarsofScienceTV 

Twitter - https://twitter.com/starsofscience 

Youtube- http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetv 

Instagram - starsofsciencetv  

 

   

 


