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Início ›  Inovação & Tendências

Casa da Ciência do Hemocentro de Ribeirão
Preto recebe inscrições para o projeto “Adote
Online”

  3 semanas atrás  20 visualizações

    

Iniciativa tem apoio do Centro de Terapia Celular da USP e visa
aproximar a pesquisa cientí�ca de alunos e professores da rede
básica de ensino (imagem: divulgação)

04 de fevereiro de 2021

Agência FAPESP – Estão abertas, até 28 de fevereiro de 2021, as
inscrições para os pesquisadores e pós-graduandos interessados
em participar do programa “Adote Online”, oferecido pela Casa da
Ciência do Hemocentro de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo (USP) e apoiado pelo Centro de Terapia Celular (CTC), um
dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDs) da FAPESP.

O programa desenvolve atividades de ensino de ciências com o
objetivo de aproximar a pesquisa cientí�ca de alunos e
professores da rede básica de ensino e apoiá-los.

A iniciativa vai trazer uma série de vídeos gravados pelos pós-
graduandos e docentes do campus da USP de Ribeirão Preto. Os
palestrantes apresentarão conceitos das áreas em que atuam e
solicitarão uma pequena tarefa no �nal de cada encontro virtual.

Ao todo serão 15 dias de atividades e um dia de �nalização do
semestre. Para receber o certi�cado do programa, o aluno deve
enviar no mínimo 80% das tarefas solicitadas.

Os candidatos podem conversar com a equipe do programa pelo
e-mail contato@casadaciencia.com.br ou pelo telefone (16) 2101-
9308.

Mais informações em: https://bit.ly/39Sp7yN. 
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