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Hemocentro oferece curso gratuito
de ciências para jovens em Ribeirão
Preto
Programa sobre fermentação é voltado a estudantes acima de 12 anos.
Inscrições podem ser feitas pela internet até dia 22 de janeiro.
Do G1 Ribeirão e Franca

FACEBOOK

Hemocentro
oferece curso de ciência para jovens em Ribeirão Preto (Foto: Acervo Hemocentro de Ribeirão Preto/Divulgação)

O Hemocentro de Ribeirão Preto (SP) oferece um curso gratuito de ciências para jovens no
campus da Universidade de São Paulo entre 24 e 26 de janeiro. O programa "Férias com
Ciência", que tem como tema a fermentação, é promovido na Casa da Ciência, e está com
inscrições abertas até dia 22.
Para se inscrever, os interessados devem preencher um formulário no site da Casa da Ciência.
São 40 vagas disponíveis gratuitamente para estudantes acima de 12 anos.
De acordo com a coordenadora da Casa da Ciência, Marisa Ramos Barbieri, o objetivo é
aproximar os estudantes com os pesquisadores e a ciência, além de fortalecer a relação do
campus com os moradores de Ribeirão Preto.

"Ele [o estudante] se atualiza, ele atende a algumas habilidades que é iniciar o pensamento em
ciência, e com isso ele pode antecipar o interesse pela carreira científica, e também na vida
dele, raciocinar de uma forma mais organizada e reconhecer na ciência um espaço que melhore
a vida dele", afirma.
De acordo com a professora, o tema foi escolhido com base na declaração da ONU, que
definiu 2017 como o "Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento".
A equipe de pesquisadores preparou três atividades para cada dia: "Padoca da Ciência", "XEnergia com o Dobro de ATP" e "Padeiro Unicelular".
"A gente vai mostrar a grande revolução que é a fermentação. Vamos mostrar o levedo, vamos
produzir o fermento naturalmente. Nós vamos fabricar o pão, diferente do bolo, mas isso com
os conceitos", diz.
Serviço
"11ª Férias com Ciência"
Quando: 24 a 26 de janeiro
Local: Casa da Ciência (Rua Clóvis Vieira, 27, USP Ribeirão Preto)
Inscrições: gratuitas, até 22 de janeiro, pelo site da Casa da Ciência
Informações: casadaciencia@hemocentro.fmrp.usp.br/ (16) 2101-9308

	
  

