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24 a 28/1 – I Semana da Imunoterapia
do Hemocentro RP

05 de janeiro de 2022

A “I Semana da Imunoterapia” é uma ação de extensão comunitária dos projetos de pesquisa
desenvolvidos no Hemocentro de Ribeirão Preto e será realizada de 24 a 28 de janeiro de 2022. As
atividades, conduzidas em parceria com a Casa da Ciência, são destinadas a estudantes da rede pública
e particular, de 14 a 18 anos, que estejam cursando entre o 9º ano do Ensino Fundamental e o 3º ano do
Ensino Médio.

As inscrições vão até o dia 18 de janeiro e devem ser realizadas pelo
link: https://forms.gle/Giv28aCWrkofvnfG8.

O evento será em formato de curso com aulas online e bate-papos ao vivo com pesquisadores da
Instituição, transmitidos no canal do YouTube da Casa da Ciência. As ações estão programadas para
ocorrer anualmente, durante o período de 3 anos.

Nesta primeira edição, os alunos serão inseridos no mundo da imunologia e aprenderão conceitos que
envolvem as respostas imunológicas inata e adaptativa. Os ensinamentos serão fundamentais para que
os participantes entendam os temas que serão abordados nas edições seguintes, em que serão
apresentados assuntos mais complexos, como a imunoterapia utilizando células CAR e edição gênica.

Os estudantes que não puderem assistir às aulas nos dias programados, poderão fazê-lo em outro
momento até o dia 04 de fevereiro, prazo máximo para a entrega virtual da atividade final a ser divulgada
no último dia do curso. O cumprimento de todos os prazos é requisito fundamental para o recebimento do
certificado de participação.

Caso não receba um e-mail confirmando a inscrição, verifique a caixa de spam ou se o e-mail informado
está correto. Qualquer dúvida entre em contato pelo WhatsApp (16) 98829-2065 ou pelo e-
mail: contato@casadaciencia.com.br.
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