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16 de fevereiro de 2016 Quadro de Avisos Nenhum comentário

Casa da Ciência procura palestrante e pesquisador

Até dia 3 de março, a Casa da Ciência do Hemocentro de Ribeirão Preto recebe inscrições de palestrantes e pesquisadores interessados em
participar dos seus principais programas neste primeiro semestre. Os interessados poderão participar de programas como, por exemplo, o Adote um
Cientista e o Pequeno Cientista.
Para a Casa da Ciência o envolvimento dos pesquisadores da USP de Ribeirão Preto e alunos da rede básica de ensino é um dos principais
diferenciais das ações realizadas nos programas oferecidos. No Adote um Cientista o objetivo é “aproximar os fazedores de ciência acadêmica dos
jovens de escolas de ensino médio e fundamental, para que, em alguns encontros passem a gostar de pensar cientificamente e aprendam a
conceituar, ou seja, passar do palpável às ideias”. Já o Pequeno Cientista permite que alunos da rede básica de ensino desenvolvam um projeto de
iniciação científica com pesquisadores do Hemocentro de Ribeirão Preto e da USP.
Os coordenadores enfatizam que o pesquisador contribui para a formação do aluno, seja dando palestras ou orientando os grupos de pesquisa. E que
o profissional que passa pelas atividades da Casa ganha na sua formação acadêmica e pessoal.
Podem se inscrever pesquisadores orientadores – professores, graduandos, pós-graduandos e pós-doutorandos, enviando por e-mail
(casadaciencia@hemocentro.fmrp.usp.br).
As atividades terão início no dia 3 de março, serão sempre às quintas-feiras, a partir das 14h30, no Hemocentro de Ribeirão Preto. Os interessados
devem entrar em contato com a equipe da Casa da Ciência pelo e-mail casadaciencia@hemocentro.fmrp.usp.br ou pelo telefone (16) 2101-9308.
Mais informações: (16) 2101-9308 e-mail: casadaciencia@hemocentro.fmrp.usp.br
Por: Crislaine Messias, com informações da Casa da Ciência do Hemocentro de Ribeirão Preto
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