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Semana da Imunoterapia do Hemocentro de Ribeirão Preto

Pesquisa para Inovação – O Hemocentro de Ribeirão

Preto promoverá virtualmente a Semana da

Imunoterapia de 24 a 28 de janeiro de 2022. A ação de

extensão comunitária apresenta projetos de pesquisa

desenvolvidos no Hemocentro.

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.

O evento será em formato de curso com aulas on-line 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 três anos.

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.

As inscrições vão até o dia 18 de janeiro e devem ser realizadas por formulário on-line.

Início 
24/01/2022

Fim 
28/01/2022
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Os estudantes que não puderem assistir às aulas nos dias programados poderão fazê-lo em

outro momento até o dia 4 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.

Mais informações: https://bit.ly/3zqBPRD, pelo e-mail contato@casadaciencia.com.br ou

pelo telefone (16) 98829-2065.

VOLTAR

Notícias

Pesquisa da USP mapeia problemas de
pequenas empresas e oferece material para
facilitar controle de qualidade

Campus Party abre inscrições para o
programa Startup 360º

Nanox vence disputa com solução para
embalagens de alimentação animal

Inovação e Empreendedorismo são tema do 7º
fascículo do livro comemorativo dos 60 anos
da FAPESP

Agenda

05/01/2022 a 04/02/2022 
Curso de extensão Introdução à teoria das
probabilidades

01 a 18 de fevereiro de 2022 
Cursos de férias nas áreas de tecnologia e
inovação

03 a 24 de fevereiro de 2022 
Encontros sobre trombose venosa
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