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21 de março de 2018   Quadro de Avisos, Universidade   Nenhum comentário

Pequeno Cientista está com inscrições abertas para novos pesquisadores

Estão abertas, até dia 26 de março, às inscrições para os pesquisadores e pós-graduandos interessados em participar do programa Pequeno Cientista
da Casa da Ciência do Hemocentro de Ribeirão Preto.

No Pequeno Cientista, os pesquisadores-orientadores acompanham grupos de alunos em projeto de iniciação científica. No final do semestre, os
trabalhos serão expostos no Mural, evento aberto ao público em que os estudantes são avaliados pelos resultados alcançados nos moldes de
congresso científico.

Os encontros serão semanais durante o primeiro semestre do ano às quintas-feiras, a partir das 14h30, no Hemocentro de Ribeirão Preto, na Rua
Tenente Catão Roxo, 2501, em Ribeirão Preto.

Os participantes terão direito a certificados referente à colaboração em atividades que promovem a educação e popularização de ciência e
tecnologia. Os interessados podem entrar em contato com a equipe da Casa pelo e-mail contato@casadaciencia.com.br ou pelo telefone 2101-9308.

Mais informações:  (16) 2101-9308; contato@casadaciencia.com.br; Casa da Ciência

Por: Giovanna Grepi, com informações da Casa da Ciência
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