
 
Vote online em seu cientista favorito para que ele vença o "Estrelas da Ciência" em sua oitava 

temporada 

 

Inspirada no importante programa de televisão da Fundação Catar no canal MBC4, a região 
está votando online até 17 de novembro, quinta-feira. 

DOHA, Catar, 13 de novembro de 2016 /PRNewswire/ -- Com quatro finalistas inspiradores ainda 
concorrendo e com a final da 8a Temporada do "Estrelas da Ciência" ("Stars of Science ") se 
aproximando, um grande número de telespectadores na região está votando online para ajudar a 
escolher o melhor cientista do mundo árabe. Apenas um dos quatro finalistas que capturaram os 
corações dos fãs irá sair vencedor. Vote agora em http://www.starsofscience.com. A votação termina 
em 17 de novembro, quinta-feira, às 18h KSA (horário da Arábia Saudita) / 15h GMT (horário de 
Greenwich). 

Para ver o comunicado à imprensa em multimídia, por favor, clique 
em http://www.multivu.com/players/uk/7979051-stars-of-science-season-8-winner-vote/ 

Para votar, acesse o site http://www.starsofscience.com em clique no ícone "Vote Now" ("Vote 
Agora"). Então, escolha seu cientista favorito entre as quatro opções e dê o seu voto pelo Facebook 
ou por e-mail. 

Os quatro finalistas do "Estrelas da Ciência" estão muito perto de deixar o programa com sua fatia de 
um prêmio total de US$ 600.000, que servirá como capital inicial para levar ao mercado suas 
invenções solucionadoras de problemas. Para os eleitores, a votação online é feita em questão de 
minutos. Mas o interesse nunca foi tão alto para os finalistas, que dedicaram meses de trabalho para 
desenvolver suas invenções para a competição televisiva. 

No episódio final, que vai ao ar em 19 de novembro, sábado, às 22h30 KSA / 19h30 GMT no canal 
MBC4, a votação online será complementada com o voto de um painel de jurados especialistas, para 
se obter os resultados finais. A votação online irá pesar 50% na pontuação do candidato e o voto dos 
jurados irá valer os 50% restantes. O primeiro colocado irá ganhar US$ 300.000, enquanto os demais 
competidores irão ganhar US$ 150.000, US$ 100.000 e US$ 50.000 respectivamente, de acordo com 
a classificação final de cada um. 

O "Estrelas da Ciência" se tornou comprovadamente um programa popular entre os telespectadores, 
com uma audiência de mais de 8,5 milhões de pessoas no YouTube, Facebook e Instagram, apenas 
nesta temporada. Mais de quatro milhões de usuários únicos assistiram o programa nos 
canais online nesta temporada. 

Vote em seu inovador favorito em http://www.starsofscience.com antes das 18h KSA / 15H GMT de 
17 de novembro, quinta-feira. Então assista a final do "Estrelas a Ciência" em 19 de novembro, 
sábado, às 22h30 KSA / 19h30 GMT no canal MBC4. 

Por favor, visite: 

Website -- http://www.starsofscience.com 
Facebook -- https://www.facebook.com/StarsofScienceTV 
Twitter -- https://twitter.com/starsofscience 
YouTube -- http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetv 
Instagram -- starsofsciencetv 

CONTATO: Para mais informações, por favor, contate Hanane Rougani pelo telefone + 974 40 42 
1700. 
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