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7 de fevereiro de 2017 Institucional Nenhum comentário

Casa da Ciência abre inscrições para novos pesquisadores

Estão abertas as inscrições gratuitas para pós-graduandos e pesquisadores interessados em participar do programa Pequeno Cientista, da Casa da
Ciência do Hemocentro de Ribeirão Preto, neste primeiro semestre.
No Programa Pequeno Cientista os pesquisadores-orientadores acompanham pequenos grupos de alunos em um projeto de iniciação cientíﬁca. Os
encontros são semanais, duram todo o semestre e se encerram com o Mural da Ciência, evento que segue os moldes de um congresso cientíﬁco e
serve para avaliar os resultados alcançados pelos estudantes.
Os coordenadores enfatizam que o pesquisador tem papel importante no desenvolvimento dos projetos da Casa, pois contribui para a formação dos
alunos, seja palestrando ou orientando os grupos de pesquisa. Segundo a equipe, os proﬁssionais que colaboram com os programas da Casa da
Ciência ganham na formação acadêmica e pessoal, além de terem direito a certiﬁcado referente a colaboração. “O envolvimento dos pesquisadores
da USP Ribeirão e dos alunos da rede básica de ensino é um dos principais diferenciais das ações realizadas, ações estas que deram frutos positivos
ao longo dos anos de existência do projeto”, enfatizam os coordenadores.
Bate papo
No último dia 3 de fevereiro, a professora Marisa Ramos Barbieri (foto), coordenadora da Casa da Ciência, promoveu um Bate Papo com
graduandos e pós-graduandos da USP Ribeirão Preto e de diversas Universidades do País, das áreas de Biologia, Biomedicina e Biotecnologia.
Marisa discutiu a importância da pós-graduação no desenvolvimento de atividades educacionais voltadas para alunos da educação básica e enfatizou
a necessidade de fortalecer a relação entre ensino e pesquisa. A coordenadora apresentou também um vídeo com os principais trabalhos promovidos
pela Casa e com depoimentos dos colaboradores que já atuaram no projeto.
As atividades da Casa da Ciência terão início no dia 6 de abril, com encontros sempre às quintas-feiras, a partir das 15h30, no Hemocentro de
Ribeirão Preto, que ﬁca na Rua Tenente Catão Roxo, 2501.
Os interessados devem entrar em contato com a equipe da Casa da Ciência pelo e-mail: casadaciencia@hemocentro.fmrp.usp.br, telefone (16) 21019308.
Por: Crislaine Messias (com informações da Assessoria do CTC-USP)
Foto: Eduardo Vidal do CTC
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