










Você sabe
A Numinalabs é uma agência onde os influenciadores realmente sabem 

do que estão falando. Nós somos cientistas, educadores, doutores, 

biólogos, arqueólogos, ecologistas, matemáticos.

Somos aventureiros e extremamente divertidos. Sabemos falar de 

ciência para grandes públicos, sem ser chatos. Conhecemos muito 

bem nossa audiência. E nossos números comprovam isso.



Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional 

de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da 

Ciência e Tecnologia (INCT-CPCT), os jovens tem uma 

percepção extremamente positiva da ciência, mas 

desconhecem as instituições de pesquisa e a 

produção científica nacional.

dos jovens têm interesse em ciência 

e tecnologia (mais do que esportes 

(62%) ou religião (67%)

dos jovens não consegue indicar

um único cientista brasileiro.

https://www.facebook.com/inct.cpct/
https://jornal.usp.br/universidade/politicas-cientificas/jovens-defendem-a-ciencia-mas-desconhecem-producao-cientifica-do-pais/


Essencialmente, é uma ferramenta de comunicação. Você usa os canais, o 

carisma e o conhecimento de alguém que fala sobre um determinado 

assunto de maneira muito apaixonada e associa a SUA idéia ao canal. Isso 

faz com que você (ou a instituição para quem você trabalha):

_Fale sobre coisas muito complexas de maneira simples.

_Construa mais relevância com públicos específicos

_Use a capilaridade das redes sociais com muita, mas muita eficiência.

Clique nos artigos para ler saber mais



O Youtube é a segunda maior plataforma de pesquisa do mundo, atrás 

apenas do Google. Isso mostra como as redes sociais e as novas 

plataformas são uma ferramenta poderosa de educação. Não só 

reconhecem novas maneiras de se comunicar com o público, como são a 

ferramenta natural para perguntas de todos os tipos. 

_As redes sociais são uma ferramenta importante não só para

o público jovem, como para estudantes do ensino superior.

_O público passa mais tempo nas redes, se conecta com marcas

e ideias de maneira mais poderosa – além de compartilhar 

conhecimento organicamente.

Clique nos artigos para ler saber mais



Nosso foco é produzir informação.

Nós já desenvolvemos propostas para solucionar problemas na educação 

do mundo, material didático para editoras, cards sobre dinossauros para 

uma marca de chocolates, entre outros materiais sortidos.



\

Hugo Fernandes  Instagram posts de grande alcance sobre a 

pandemia 

Peixe Babel Boletins com dados e projeções da Covid-19 

(colab com Atila Iamarino)

37 mil likes

Compartilhado 

pela Anitta

Rafael Ribeiro pesquisadora de covid em Milão durante a 

pandemia. Aparições no Fantástico, Jornal Nacional etc.

Rita Wu iniciativas maker para construção de faceshields e 

reparo de respiradores.

Nina da Hora colunista e curadora da coluna Perifa

Connection – Folha de S.Paulo.



QUEM RITA WU

PARA QUEM DISCOVERY CHANNEL, RAY-BAN, TED

CONTA MAIS Rita Wu é designer, arquiteta e pesquisadora. 

Trabalha com novas soluções e tecnologias em muitas

áreas, como engenharia, moda, sexualidade, mecânica, 

psicologia e, por incrível que pareça, muito mais que isso. É 

um ótimo exemplo de como produzir conhecimento e 

influenciar (muita) gente com isso..

Rita Wu explica para 

o Pedro Bial como ele

pode ter orgasmos

melhores.

https://www.youtube.com/watch?v=ZbvBmH7lUnE
https://globoplay.globo.com/v/7689051/


QUEM GILMAR LOPES

O QUE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL

O canal efarsas foi convidado para a CPI das Fake News, 

realizada pelo governo federal em Brasília. A comissão, 

construída para apurar as denúncias de fake news em massa 

nas eleições de 2018 contou com vários especialistas no tema.

http://www.e-farsas.com/cenario-novo-do-e-farsas-e-participamos-da-cpmi-das-fake-news.html


QUEM PROFESSOR RAFAEL PROCOPIO, DO CANAL MATEMÁTICA 

RIO

SOBRE O QUE UNIVERSIA

para quem: O Santander Universidades, junto com o programa de 

estágio da Universia, fez o PREPARADÃO, um grande festival de 

educação para estudantes do Ensino Médio. Com uma programação 

que contava com games, shows e programas especiais de 

universidades, o festival contou com os melhores professores do 

país para preparar aulas especiais para que estudantes de todo o 

país se preparem melhor para o futuro. Rafael Procópio foi um dos 

convidados em destaque.

https://preparadao.universia.com.br


Esses são os nosso serviços:

_Spot: colocamos o seu projeto como anúncio nos nossos canais.

_Vídeos temáticos: fazemos um conteúdo sobre o tema do seu trabalho.

_Oferecimento/apoio: você patrocina o conteúdo dos nossos canais.

_Product placement: é quando o seu produto ou serviço aparece 

naturalmente dentro dos nossos vídeos.

_Conteúdo para blogs: é quando nós produzimos o conteúdo para o 

seus canais (blog, site, relatório, etc.).

_Podcasts: produzimos o conteúdo do seu canal de podcast

_Campanhas on e offline: você precisa de alguém para aparecer junto 

do seu produto?

_Curadoria de conhecimento: são pesquisas, por encomenda.

CONTEÚDO+INTELIGÊNCIA






