
Home
Sobre o Campus »
Unidades »
Serviços »
Eventos
USP na Mídia »
Expediente
Newsletter
Fale Conosco

Navigation
28 de junho de 2016   Cursos e Palestras, Destaques   Nenhum comentário

Ciência produzida na escola

Na quinta-feira, 30 de junho, a Casa da Ciência do Hemocentro de Ribeirão Preto realiza o 23º Mural dos programas Adote um Cientista e Pequeno
Cientista. No evento, alunos de escolas de ensino fundamental e médio de Ribeirão Preto e região apresentam os resultados de pesquisas que
realizaram durante o último semestre.

O  Mural, gratuito e aberto ao público, funciona nos moldes de um congresso científico. Os estudantes trocam conhecimentos entre si e mostram os
trabalhos, desenvolvidos sob a orientação de pesquisadores da USP local ao longo de 11 encontros semanais.

Entre os temas que apresentarão estão DNA, células humanas, câncer, movimento humano, proteínas, resíduos em serviços de saúde,
eletromagnetismo, brincadeira ou bullying, matemática, genética nas olimpíadas.

A Casa da Ciência realiza o programa educacional do Centro de Terapia Celular (CTC), um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID)
da Fapesp.

O evento começa às 14h30 no Anfiteatro Vermelho do Hemocentro de Ribeirão Preto, Rua Tenente Catão Roxo, 2501.

Mais informações: e-mail contato@casadaciencia.com.br – telefone (16) 2101-9308

Por: Rita Stella, com informações de Eduardo Loria Vidal, Gestor de Difusão –
Centro de Terapia Celular –  CEPID Ribeirão Preto
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