01/02/2022 07:31

Casa da Ciência abre inscrições para curso de imunologia para alunos entre 14 e 18 anos | Ribeirão Preto e Franca | G1

RIBEIRÃO E FRANCA

Casa da Ciência abre inscrições para curso de imunologia para
alunos entre 14 e 18 anos
Programa vinculado ao Hemocentro da USP em Ribeirão Preto oferece vagas para alunos das redes pública e privada.
Interessados têm até esta terça-feira (18) para se candidatar.
Por g1 Ribeirão Preto e Franca
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Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto — Foto: EPTV/Reprodução

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Casa da Ciência, programa do Hemocentro de Ribeirão Preto (SP), vinculado à Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto (FMRP) da Universidade de São Paulo (USP), está com inscrições abertas para o curso de
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Imunoterapia para estudantes do 9º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio.
A ideia, segundo a instituição, é promover atividades de ensino de ciências, aproximando a pesquisa científica de
alunos e professores da rede básica de ensino. Podem participar estudantes das redes pública e privada.
Candidatos interessados devem preencher um formulário on-line. As inscrições terminam nesta terça-feira (18).

Semana da Imunologia
O curso acontece entre 24 e 28 de janeiro, com aulas on-line e bate-papos ao vivo com pesquisadores sobre
conceitos que envolvem as respostas imunológicas inata e adaptativa.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os conteúdos serão gravados e disponibilizados para os alunos, que deverão entregar uma atividade final até o dia
4 de fevereiro.
O evento faz parte de um programa de ações que ocorrerão todos os anos durante três anos. A participação nesta
edição é essencial para as próximas edições, que trarão temas mais complexos, como imunoterapia utilizando
células CAR e edição gênica.
Mais informações através do telefone (16) 98829-2065 (whatsapp) ou pelo e-mail contato@casadaciencia.com.br.
Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e região

O Assunto

Djokovic: quando a lei vale
00:00 / 23:57

Vídeos: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2022/01/18/casa-da-ciencia-abre-inscricoes-para-curso-de-imunologia-para-alunos-entre-14-e-18-anos.ghtml

2/6

