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Adote um Cientista retoma atividades de 2016

Na próxima quinta-feira, 3 de março, a Casa da Ciência do Hemocentro de Ribeirão Preto dá início a mais uma edição do Programa Educacional
Adote um Cientista.

O objetivo do projeto é despertar o interesse dos estudantes a partir dos 12 anos de idade, das redes pública e particular de ensino, pelo mundo da
ciência, além de servir como reciclagem para professores da educação básica. Nas atividades, pesquisadores da USP incentivam os participantes a
aprenderem por meio de experimentos práticos e discussões sobre as pesquisas acadêmicas que eles desenvolvem.

No dia 3, a abertura do projeto será com a professora Marisa Barbieri, coordenadora da Casa da Ciência, que vai dar as boas-vindas aos alunos e
apresentar as principais propostas e os programas da Casa.

Em seguida, a primeira palestra do Adote um Cientista de 2016 será abordada pela professora Tiana Kohlsdorf da Faculdade de Filosofia, Ciência e
Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da USP, que vai falar sobre o que há de mais atual em pesquisas de Evolução.

As inscrições para o Adote um Cientista podem ser feitas no dia do reinicio das atividades, 3/3, a partir das 14h15, no Anfiteatro do Hemocentro. Os
encontros serão todas as quintas-feiras no Anfiteatro do Hemocentro de Ribeirão Preto, na Rua Tenente Catão Roxo, 2.501, no campus da USP.

Mais informações: (16) 2101-9350

Por: Crislaine Messias
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