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Agência FAPESP – Devido ao contexto da pandemia da

COVID-19, a atual edição do Ciência com Pipoca terá

versão on-line, na quarta-feira (21/10). O evento é

promovido pelo Instituto de Estudos Avançados Polo

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (IEARP-USP), com parceria do Centro de Terapia
Celular (CTC) e do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias (CRID), dois Centros de

Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDs) financiados pela FAPESP.

Neste ano, o evento ainda vai trazer um debate amplo sobre as várias nuances do uso da

tecnologia no contexto educacional. A iniciativa é voltada a educadores, alunos e pessoas

interessadas no tema.

Entre os temas que serão abordados estão: educação e tecnologia na COVID-19, ética no uso da

inteligência artificial, gamificação no ensino superior e potencialidades da linguagem

cinematográfica para além do recurso educacional. Também haverá discussão de um caso de

ensino envolvendo o filme “O menino e o mundo”, do animador e diretor Alê Abreu.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por formulário on-line. A transmissão será

realizada às 14 horas, no canal do YouTube do IEARP-USP.

Mais informações: https://sites.usp.br/iearp/ciencia-com-pipoca/. 
 

Ciência com Pipoca 2020

Início 

21/10/2020

Fim 

21/10/2020

VOLTAR

Agência FAPESP
Notícias
Agenda
Vídeos
Assine

FAPESP
Instrumentos de fomento
Chamadas de propostas
Oportunidades de bolsas
Equipamentos multiusuários

Outros sites
FAPESP
Biblioteca Virtual
CEPID
Ciência Aberta

EN  ES

Pesquise  OK

https://bv.fapesp.br/pt/auxilios/58580/
http://ctcusp.org/
https://bv.fapesp.br/pt/auxilios/58581/
http://crid.fmrp.usp.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqAfoIc7DPGbuIJQoXZPYhJnesoVjXJUh1NNZ1GX89siFk7w/viewform
https://www.youtube.com/IEAUSPRP/live
https://sites.usp.br/iearp/ciencia-com-pipoca/
https://agencia.fapesp.br/
https://agencia.fapesp.br/
https://agencia.fapesp.br/noticias/
https://agencia.fapesp.br/agenda/
https://agencia.fapesp.br/videos/
https://agencia.fapesp.br/assine/
http://fapesp.br/
http://fapesp.br/instrumentosdefomento/
http://fapesp.br/chamadas/
http://fapesp.br/oportunidades/
http://fapesp.br/emu/
http://fapesp.br/
http://www.bv.fapesp.br/
http://cepid.fapesp.br/home/
http://www.fapesp.br/ciencia-aberta/
https://agencia.fapesp.br/agenda-detalhe/ciencia-com-pipoca-2020/34392/
https://agencia.fapesp.br/home/
https://agencia.fapesp.br/inicio/
https://agencia.fapesp.br/inicial/


19/10/2020 Ciência com Pipoca 2020 | AGÊNCIA FAPESP

https://agencia.fapesp.br/agenda-detalhe/ciencia-com-pipoca-2020/34392/ 2/2

Quem somos
Fale com a Agência FAPESP

Pesquisa para Inovação
Reportagens
Notícias

Boas práticas científicas
Publicações
Sobre a FAPESP
Converse com a FAPESP

Eventos
FAPESP na mídia
Revista Pesquisa FAPESP

EN  ES

Pesquise  OK

https://agencia.fapesp.br/quem_somos/1/
https://agencia.fapesp.br/faleconosco/
http://pesquisaparainovacao.fapesp.br/
http://pesquisaparainovacao.fapesp.br/reportagens
http://pesquisaparainovacao.fapesp.br/noticias
http://fapesp.br/boaspraticas/
http://fapesp.br/publicacoes/
http://fapesp.br/2
http://fapesp.br/converse/
http://fapesp.br/eventos/
https://namidia.fapesp.br/
http://revistapesquisa.fapesp.br/
https://agencia.fapesp.br/faleconosco/
http://fapesp.br/converse/
https://agencia.fapesp.br/agenda-detalhe/ciencia-com-pipoca-2020/34392/
https://agencia.fapesp.br/home/
https://agencia.fapesp.br/inicio/
https://agencia.fapesp.br/inicial/

