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← Anterior Próximo →

Casa da Ciência abre inscrições para
orientadores no projeto “Pequeno Cientista”
 7 de agosto de 2019

Estão abertas, até o dia 29 agosto, as inscrições para os pesquisadores e pós-
graduandos interessados em participar do programa “Pequeno Cientista” da Casa
da Ciência. Os orientadores acompanharão grupos de alunos do ensino básico por
um projeto de iniciação cientí�ca.

Os encontros acontecem todas as quintas-feiras, das 15h30 às 17 horas, no
Hemocentro de Ribeirão Preto, durante o 2º semestre deste ano. As atividades
começam no dia 5 de setembro e terminam no dia 28 de novembro com o Mural,
um evento aberto ao público em que os estudantes são avaliados pelos resultados
alcançados, nos moldes de um congresso cientí�co.

Os participantes terão direito a certi�cado referente à colaboração. A Casa da
Ciência também desenvolve outros programas e projetos não-presenciais.

As inscrições podem ser realizadas pelo e-mail contato@casadaciencia.com.br ou pelo
telefone (16) 2101-9308. Visite também o site http://www.casadaciencia.com.br.

Casa da Ciência

A Casa da Ciência teve início em 2001 e integra as atividades educacionais do
Centro de Terapia Celular da USP, um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão
(CEPID) da FAPESP, e do Hemocentro RP.
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Complexo Acadêmico de Saúde

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
Hospital das Clínicas da FMRP
Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do
HCFMRP (FAEPA)
Hemocentro de Ribeirão Preto
Centro de Referência da Saúde da Mulher (Mater)
Hospital Estadual de Ribeirão Preto
Hospital Estadual Américo Brasiliense
Hospital Estadual de Serrana
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