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Estão abertas as inscrições para a 3ª edição do
'Ciência por Elas'
Evento tem como objetivo estimular o interesse das meninas pelas
carreiras científicas e ocorrerá virtualmente entre 5 e 26 de
setembro

compartilhamentos
 A- A+

Estão abertas as inscrições para a 3ª
edição do "Ciência por Elas", evento
que tem como objetivo estimular o
interesse de alunas do 6º ao 9º ano do
ensino fundamental de escolas públicas
e particulares de Ribeirão Preto pelas
carreiras científicas. O projeto é uma
idealização do Instituto de Estudos-Polo
Ribeirão Preto (IEA-RP) em parceria
com a Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto
(FCFRP), da USP (Universidade de São
Paulo).

Neste ano, em decorrência da pandemia
da covid-19, o "Ciência por Elas" será
realizado virtualmente e transmitido
pelo canal do IEA-RP no YouTube
entre 5 e 26 de setembro a partir das
15h.

Na ocasião, professoras, pesquisadoras
e alunas da universidade explicarão
como é a profissão, apresentarão as
pesquisas que desenvolvem, e, aos
sábados, serão realizadas atividades
práticas.

Ao todo, serão oito atividades, duas em cada dia. Entre os
temas abordados estão água produzida de petróleo,
astrobiologia, difusão científica, aves migratórias, saúde da
população negra e da mulher, alterações no comportamento
alimentar trazidas pela covid-19 e recifes da Amazônia.
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Fundesporte

Programação completa do evento que será realizado pelo YouTube
Reprodução/Jornal da USP

*Estagiária do R7 sob supervisão de Karla Dunder

http://noticias.r7.com/cidades/diario-digital/estao-abertas-as-inscricoes-para-capacitacao-online-da-fundesporte-13082020

