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Mais eventos
Proximos Eventos
24/11/2015
Encontro na Escola de Enfermagem discute a Rede de Atenção Psicossocial (http://www.eventos.usp.br/?events=encontro-na-escola-de-enfermagem-discute-a-rede-deatencao-psicossocial)

24/11/2015
FO realiza mais uma edição da Jornada Odontológica do CAPE (http://www.eventos.usp.br/?events=fo-realiza-mais-uma-edicao-da-jornada-odontologica-do-cape)
24/11/2015
Professor americano fala no IO sobre políticas de proteção aos oceanos (http://www.eventos.usp.br/?events=professor-americano-fala-no-io-sobre-politicas-de-protecao-aosoceanos)

24/11/2015
Seminário na FFLCH discute obra “Vigiar e Punir” de Foucault (http://www.eventos.usp.br/?events=seminario-na-fflch-discute-obra-vigiar-e-punir-de-foucault)
24/11/2015
Projeto Cinema com Direitos e Diversidade discute filme “Preciosa” (http://www.eventos.usp.br/?events=projeto-cinema-com-direitos-e-diversidade-discute-filme-preciosa)
24/11/2015
Treinamento físico e infarto do miocárdio são tema de conferência na EEFE (http://www.eventos.usp.br/?events=treinamento-fisico-e-infarto-do-miocardio-sao-tema-deconferencia-na-eefe)

24/11/2015
FFLCH realiza homenagem a professor Antonio Carlos Robert Moraes (http://www.eventos.usp.br/?events=fflch-realiza-homenagem-a-professor-antonio-carlos-robert-moraes)
Mais Opções
Por Campi

Por unidades

Tipos de evento
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Alunos da Casa da Ciência apresentam projetos do programa “Adote um Cientista”
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Da Assessoria de Imprensa do Centro de Terapia Celular da USP
A Casa da Ciência promove o 22º “Mural” no dia 26 de novembro, às 14h30, no Anfiteatro vermelho do Hemocentro de Ribeirão Preto. Doze grupos do programa
Pequeno Cientista apresentarão os trabalhos de investigação científica que desenvolveram no último semestre, com orientação de pesquisadores da USP.
O evento é aberto ao público e marca o encerramento do programa Adote um Cientista em 2015. Este é o 11º ano que o projeto é realizado.
Para está edição do “Mural” os estudantes trabalharam os mais diversos temas, desde as variações do genoma, à dinossauros como modelo para entendimento de evolução.
Semelhante a um congresso científico, os alunos irão trocar informações entre si e terão seus trabalhos avaliados por pesquisadores convidados pela Casa da Ciência.
Alunos da Casa da Ciência apresentam projetos do programa “Adote um
Cientista”
A Casa da Ciência, braço educacional do Centro de Terapia Celular da USP,
realiza a 22º edição do “Mural”. No evento os alunos do projeto Pequeno
Cientista apresentam os trabalhos de pesquisas desenvolvidos no segundo
semestre.
Data
26/11/15 | 14:30 - 17:00

Tipo de Evento
Evento científico (http://www.eventos.usp.br/?eventtypes=evento-cientifico)

E-mail

casadaciencia@hemocentro.fmrp.usp.br
(mailto:casadaciencia@hemocentro.fmrp.usp.br)

Site

http://www.hemocentro.fmrp.usp.br/casadaciencia
(http://www.hemocentro.fmrp.usp.br/casadaciencia)

Telefone
(11) 2101-9308

Investimento
Evento Gratuito

Inscrição
Sem Inscrição Prévia

Local Ribeirão Preto (http://www.eventos.usp.br/?campi-
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unidades=ribeirao-preto)

FMRP - Hemocentro
(http://www.eventos.usp.br/?campiunidades=fmrp-hemocentro)

Endereço

Rua Tenente Catão Roxo, 2501 CEP: 14051-140 Ribeirão Preto - SP

Importante As informações foram checadas na data de sua
publicação, mas pode haver alterações ou
cancelamentos. Recomendamos entrar em contato
com a organização do evento para confirmação.
(http://maps.google.com.br/maps?q=-21.160721,-47.848871+%28Rua Tenente Catão Roxo, 2501
CEP: 14051-140 - Ribeirão Preto - SP%29&z=17&iwloc=&hl=pt-br)
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24NOV
(http://twitter.com/home?status=Palestra+em+Ribeir%C3%A3o+Preto+aborda+detec%C3%A7%C3%A3o+de+parasitas+http%3A%2F%2Fe.usp.br%2F4uz)
(javascript: void(0);) (#)

Evento científico (?event-types=evento-cientifico)
Palestra em Ribeirão Preto aborda ... (http://www.eventos.usp.br/?events=palestra-em-ribeirao-preto-aborda-deteccao-de-parasitas)
Evento, organizado pelo CTC, é ministrado por professor do ICB
24NOV
(http://twitter.com/home?status=CTC+promove+palestra+sobre+detec%C3%A7%C3%A3o+de+parasitas+http%3A%2F%2Fe.usp.br%2F4u3) (javascript: void(0);) (#)

Evento científico - biológicas (?event-types=evento-cientifico-biologicas)
CTC promove palestra sobre detecç�... (http://www.eventos.usp.br/?events=ctc-promove-palestra-sobre-deteccao-de-parasitas)
O evento integra as atividades dos programas de Pós-graduação em Oncologia Clínica, Células-Tro...
24JAN
(http://twitter.com/home?

status=%E2%80%9CGenoma%2C+Proteoma+e+o+Universo+Celular%E2%80%9D+%C3%A9+tema+de+curso+de+ver%C3%A3o+na+FMRP+http%3A%2F%2Fe.usp.br%2F46o)
(javascript: void(0);) (#)

Evento científico - biológicas (?event-types=evento-cientifico-biologicas)
“Genoma, Proteoma e o Univers... (http://www.eventos.usp.br/?events=genoma-proteoma-e-o-universo-celular-e-tema-de-curso-de-verao-na-fmrp)
A duração do curso é de 80 horas, 40 horas de aulas teóricas e 40 horas de aulas práticas.
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