
18/08/2020 Evento on-line busca despertar interesse de meninas pela ciência - Instituto de Estudos Avançados

https://sites.usp.br/iearp/evento-on-line-busca-despertar-interesse-de-meninas-pela-ciencia/?fbclid=IwAR0b7Yq_F_Hdt9Cc_nuKXKyXMtjO5ELK2… 1/5

Instituto de Estudos Avançados
Polo Ribeirão Preto
Universidade de São Paulo

CIÊNCIA

Evento on-line busca
despertar interesse
de meninas pela
ciência
POR THAÍS CARDOSO · 13 DE AGOSTO DE 2020

O

          

PESQUISE AQUI …

CATEGORIAS

Categorias

Selecionar categoria

EVENTOS

COVID-19 / EVENTOS /

SUSTENTABILIDADE

Pandemia e cidades
sustentáveis são tema de
conferência on-line

21/07/2020

pesquise aqui

 

Página Inicial

Ao vivo

Atividades

Inscrição

Cátedra

Pesquisa

USP Analisa

Institucional

Publicações

Projetos

Contato

Covid-19

https://sites.usp.br/iearp
https://sites.usp.br/iearp/category/ciencia/
https://sites.usp.br/iearp/author/thaiscardoso/
https://www.facebook.com/usp.iearp/
https://www.instagram.com/iearp.usp/
https://twitter.com/iearp
https://www.youtube.com/IEAUSPRP
https://www.linkedin.com/company/ieausp/
https://t.me/iearp
https://sites.usp.br/iearp/category/covid-19/
https://sites.usp.br/iearp/category/eventos/
https://sites.usp.br/iearp/category/sustentabilidade/
https://sites.usp.br/iearp/pandemia-e-cidades-sustentaveis-sao-tema-de-conferencia-on-line/
https://sites.usp.br/iearp/pandemia-e-cidades-sustentaveis-sao-tema-de-conferencia-on-line/
https://sites.usp.br/iearp/
https://sites.usp.br/iearp/live/
https://sites.usp.br/iearp/atividades/
https://sites.usp.br/iearp/inscricao/
https://sites.usp.br/iearp/catedra/
https://sites.usp.br/iearp/pesquisa/
https://sites.usp.br/iearp/usp-analisa/
https://sites.usp.br/iearp/institucional/
https://sites.usp.br/iearp/publicacoes/
https://sites.usp.br/iearp/projetos/
https://sites.usp.br/iearp/contato/
https://sites.usp.br/iearp/covid-19/


18/08/2020 Evento on-line busca despertar interesse de meninas pela ciência - Instituto de Estudos Avançados

https://sites.usp.br/iearp/evento-on-line-busca-despertar-interesse-de-meninas-pela-ciencia/?fbclid=IwAR0b7Yq_F_Hdt9Cc_nuKXKyXMtjO5ELK2… 2/5

Instituto de Estudos Avançados Polo

Ribeirão Preto (IEA-RP), em parceria com

o Centro de Terapia Celular, o Centro de

Pesquisa em Doenças Inflamatórias e o

Laboratório EcoHumanTox, da Faculdade

de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão

Preto (FCFRP) da USP, promovem entre

os dias 5 e 26 de setembro, a partir das

15h, a terceira edição do Ciência por Elas.

Neste ano, por causa da pandemia de

covid-19, o evento será realizado

virtualmente e transmitido pelo canal:

www.youtube.com/IEAUSPRP/live. As

atividades serão realizadas sempre aos

sábados. Inscrições podem ser realizadas

clicando aqui. Certificados serão enviados

aos participantes que responderem à

avaliação durante o evento.

Programação

Ao todo, serão oito atividades, duas em

cada dia. Entre os temas abordados estão

água produzida de petróleo, astrobiologia,
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16/06/2020

COVID-19 / EVENTOS

Unidades da USP Ribeirão
Preto debatem soluções para
a crise

09/06/2020

CÁTEDRA SÉRGIO HENRIQUE

FERREIRA / COVID-19 /

EDUCAÇÃO / EVENTOS

Conferência discute aulas
remotas e cenário pós-
pandemia nos ensinos básico
e superior

06/05/2020

EVENTOS / GRUPO REDE

CIÊNCIA, ARTE, EDUCAÇÃO E

SOCIEDADE: CIENARTES

IEA-RP recebe IX Semana do
Cérebro

09/03/2020

CÁTEDRA SÉRGIO HENRIQUE

FERREIRA / EVENTOS

Palestra discute cenário da
educação nos contextos
nacional e local

06/03/2020

DIREITO / EVENTOS / GRUPO

DIREITO E TECNOLOGIA /

TECNOLOGIA

Conferência aborda aspectos
da Lei Geral de Proteção de
Dados

22/02/2020

USP ANALISA

TECNOLOGIA / USP ANALISA

 

https://sites.usp.br/iearp/wp-content/uploads/sites/405/2020/08/Cartaz-ciencia-por-elas-20205.png
http://ctcusp.org/
http://crid.fmrp.usp.br/
https://www.instagram.com/ecohumantox
https://www.youtube.com/IEAUSPRP/live
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW30XvZ7XMNCHq6Hgar1hjp5-QJlqy80JwqvrBc2iG79zTbQ/viewform
https://sites.usp.br/iearp/category/catedra-sergio-ferreira/
https://sites.usp.br/iearp/category/educacao/
https://sites.usp.br/iearp/category/eventos/
https://sites.usp.br/iearp/conferencia-virtual-discute-educacao-e-sociedade/
https://sites.usp.br/iearp/category/covid-19/
https://sites.usp.br/iearp/category/eventos/
https://sites.usp.br/iearp/unidades-da-usp-ribeirao-preto-debatem-solucoes-para-a-crise/
https://sites.usp.br/iearp/category/catedra-sergio-ferreira/
https://sites.usp.br/iearp/category/covid-19/
https://sites.usp.br/iearp/category/educacao/
https://sites.usp.br/iearp/category/eventos/
https://sites.usp.br/iearp/conferencia-discute-aulas-remotas-e-cenario-pos-pandemia-nos-ensinos-basico-e-superior/
https://sites.usp.br/iearp/category/eventos/
https://sites.usp.br/iearp/category/cienartes/
https://sites.usp.br/iearp/iea-rp-recebe-ix-semana-do-cerebro/
https://sites.usp.br/iearp/category/catedra-sergio-ferreira/
https://sites.usp.br/iearp/category/eventos/
https://sites.usp.br/iearp/palestra-discute-cenario-da-educacao-nos-contextos-nacional-e-local/
https://sites.usp.br/iearp/category/direito/
https://sites.usp.br/iearp/category/eventos/
https://sites.usp.br/iearp/category/tech-law/
https://sites.usp.br/iearp/category/tecnologia/
https://sites.usp.br/iearp/conferencia-aborda-aspectos-da-lei-geral-de-protecao-de-dados/
https://sites.usp.br/iearp/category/tecnologia/
https://sites.usp.br/iearp/category/usp-analisa/
https://sites.usp.br/iearp/conferencia-virtual-discute-educacao-e-sociedade/
https://sites.usp.br/iearp/unidades-da-usp-ribeirao-preto-debatem-solucoes-para-a-crise/
https://sites.usp.br/iearp/conferencia-discute-aulas-remotas-e-cenario-pos-pandemia-nos-ensinos-basico-e-superior/
https://sites.usp.br/iearp/iea-rp-recebe-ix-semana-do-cerebro/
https://sites.usp.br/iearp/palestra-discute-cenario-da-educacao-nos-contextos-nacional-e-local/
https://sites.usp.br/iearp/conferencia-aborda-aspectos-da-lei-geral-de-protecao-de-dados/


18/08/2020 Evento on-line busca despertar interesse de meninas pela ciência - Instituto de Estudos Avançados

https://sites.usp.br/iearp/evento-on-line-busca-despertar-interesse-de-meninas-pela-ciencia/?fbclid=IwAR0b7Yq_F_Hdt9Cc_nuKXKyXMtjO5ELK2… 3/5

difusão científica, aves migratórias, saúde

da população negra e da mulher,

alterações no comportamento alimentar

trazidas pela covid-19 e recifes da

Amazônia.

As palestrantes serão as pesquisadoras

Taís Suelen Viana (FCFRP-USP), Yasmin

Araújo (FFCLRP-USP), Rita Tostes

(FMRP-USP), Diana Campos

(Universidade de Aveiro), Samara Dulce

Menezes (Universidade de Aveiro), Juliana

Monterio (EERP-USP), Paula Sozza

(FFCLRP-USP) e Janaina Calado (UEAP).

Mais informações sobre o evento:

iearp@usp.br.

Sobre o Ciência Por Elas

Inspirada no projeto Meninas com Ciência,

do Museu Nacional, a iniciativa é voltada

a alunas do 6º ao 9º ano do Ensino

Fundamental, e tem como objetivo

estimular o interesse desse público pelas

carreiras científicas. Professoras,

pesquisadoras e alunas da universidade

vão apresentar as pesquisas que

desenvolvem e interagir com as meninas

para explicar como é a profissão.

Segundo dados da ONU Mulheres e da

Unesco, embora 74% das meninas

tenham interesse em ciência, tecnologia e

matemática, apenas 35% das alunas de

ensino médio se inscrevem para cursos

científicos de graduação nas

universidades e somente 28% dos

pesquisadores em todo mundo são

Para professor, é preciso
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informação criada
inadvertidamente
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divulgação científica IEA-RP mulheres na ciência

protagonismo feminino

VOCÊ PODE GOSTAR ...

mulheres. Ainda de acordo com a ONU

Mulheres, se 600 milhões de meninas e

mulheres tivessem acesso às áreas de

ciência, tecnologia e inovação, 144 países

em desenvolvimento aumentariam o PIB

em 8 trilhões de dólares.
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“Ciência,
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e Inovação

para o

desenvolvi

mento de
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Preto”

INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS

Endereço do Campus:

Avenida Bandeirantes, 3900 – Vila Monte Alegre

Ribeirão Preto – SP – CEP 14040-900

Endereço dentro do Campus USP Ribeirão Preto:

Rua Pedreira de Freitas, 20 (antigo banco

Santander).
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