
11/01/2023 10:06 USP de Ribeirão Preto promove projeto para meninas na ciência | ACidadeON Ribeirão Preto Cotidiano

https://www.acidadeon.com/ribeiraopreto/cotidiano/-USP-de-Ribeirao-Preto-promove-projeto-para-meninas-na-ciencia-20230110-0012.html?fbcli… 1/8

☰SIGA-NOS

Serão oferecidas aulas teóricas e práticas com pesquisadoras

da USP, Unicamp e FrioCruz; Inscrições já estão abertas 

De:  Ana Clara Rocha, sob supervisão da redação

11 de Janeiro 2023 · 08:30 hs

As inscrições para a 4° edição do projeto ‘Ciência Por Elas’, promovido pela

USP Ribeirão Preto e Unicamp, foram abertas nesta terça-feira (10), para

Para participar é necessário ser aluno do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental  (Foto: Freepik)
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despertar o interesse pela ciência em meninas. A inscrição é gratuita e deve

ser feita on-line.

Os pais ou responsáveis devem realizar a inscrição on-line (clique aqui) e é

necessário que as meninas estejam cursando do 6º ao 9º ano do Ensino

Fundamental e haverá reserva de 50% das vagas para pretas e pardas.

VEJA TAMBÉM

Veja quem é o ribeirão-pretano que está na Casa de Vidro do BBB 23

Advogada de Ribeirão Preto está entre os presos em Brasília; Con�ra

As atividades teóricas e práticas serão realizadas com pesquisadoras da USP,

Unicamp e Fiocruz, durante os dias 23 a 28 de janeiro, mostrando os trabalhos

desenvolvidos em diversas áreas do conhecimento. Não é obrigatório participar

de todas as atividades e haverá envio de certi�cado de participação.
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Para saber a programação do curso, acesse aqui.

SERVIÇO 

‘Ciência Por Elas’ 

Data: 23 a 28 de janeiro 

Inscrição: aqui

Local: Espaço eventos do IEA Ribeirão Preto 

Horário: 9h às 12h

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail iearp@usp.br ou acesse o

site (clique aqui).  

COMENTÁRIOS

TEMAS

Ciência USP Ribeirão Preto Unicamp �ocruz projeto usp grátis ciência por elas

MAIS LIDOS

Veja como votar no participante de Ribeirão Preto para ele entrar no BBB 23

LAZER E CULTURA

USP de Ribeirão Preto promove projeto para meninas na ciência

COTIDIANO

Homem morre após sofrer agressão em briga por ciúmes na região de Ribeirão Preto

COTIDIANO

Saiba como fica o tempo nesta quarta-feira em Ribeirão Preto e região

COTIDIANO

Advogada de Ribeirão presa em Brasília presta depoimento; Veja o que ela disse

COTIDIANO
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