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Mais eventos
Proximos Eventos
14/10/2015
FFCLRP faz evento no dia do professor (http://www.eventos.usp.br/?events=ffclrp-faz-evento-no-dia-do-professor)
15/10/2015
Gloria Kalil fala sobre moda no Maria Antonia (http://www.eventos.usp.br/?events=gloria-kalil-fala-sobre-moda-no-maria-antonia)
15/10/2015
Seminário no IQSC discute imobilização de enzimas (http://www.eventos.usp.br/?events=seminario-no-iqsc-discute-imobilizacao-de-enzimas)
15/10/2015
Professora da FSP lança guia de segurança alimentar (http://www.eventos.usp.br/?events=guia-de-seguranca-alimentar-e-tema-de-livro-da-fsp)
15/10/2015
Sala de Música da Brasiliana recebe recital de piano (http://www.eventos.usp.br/?events=sala-de-musica-da-brasiliana-recebe-recital-de-piano)
15/10/2015
Café com Ciência no IO fala sobre indicadores de paleo-pH (http://www.eventos.usp.br/?events=cafe-com-ciencia-no-io-fala-sobre-indicadores-de-paleo-ph)
15/10/2015
Semana da Ciência na EACH tem palestras e atividades diversas (http://www.eventos.usp.br/?events=semana-da-ciencia-na-each-tem-palestras-e-atividades-diversas)
Mais Opções
Por Campi

Por unidades
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Da Assessoria de Imprensa do Centro de Terapia Celular da USP
O Centro de Terapia Celular (CTC) da USP participa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2015 (SNCT), com a atividade “Celularium – Uma viagem pela
célula”.
As apresentações serão realizadas em dois eventos, posteriores à data oficial da SNCT: no dia 29 de outubro, no Colégio Santa Úrsula (Rua Chile, 1750 – Jardim Santa Ângela,) ,
das 8 às 17 horas, e do dia 4 a 7 de novembro no Shopping Iguatemi (Av. Luiz Eduardo de Toledo Prado, 900, Vila do Golf), das 16 às 22 horas, ambos em Ribeirão Preto.
Inaugurado em 2010, o Celularium (uma alusão ao tradicional Planetarium) é formado por uma cúpula inflável de 22m² e um projetor de tecnologia fulldome digital. O filme,
exibido em 360° no interior, simula uma viagem de imersão pelos componentes da célula animal. O espaço comporta até 40 pessoas, que são convidadas a relaxar sobre
almofadas e desfrutar do passeio virtual. Dois mediadores apresentam o vídeo com duração de 16 minutos de projeção.
A entrada é gratuita.
Centro de Terapia Celular participa da Semana Nacional de C&T com
Celularium
O visitante poderá realizar uma viagem completa pela célula animal no
Celularium. A atividade é gratuita e aberta à população.
Data

Tipo de Evento

29/10/15 | 08:00 - 17:00
04/11/15 - 07/11/15 | 16:00 - 22:00

Evento científico - biológicas
(http://www.eventos.usp.br/?event-types=eventocientifico-biologicas)

E-mail
ctcusp@gmail.com (mailto:ctcusp@gmail.com)

Site

http://www.eventos.usp.br/?events=centro-de-terapia-celular-participa-da-semana-nacional-de-ct-com-celularium
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Telefone
(16) 2101-9350

Investimento
Evento Gratuito

Inscrição
Sem Inscrição Prévia

Local

Outros (http://www.eventos.usp.br/?campiunidades=outros)

#Vários (http://www.eventos.usp.br/?
campi-unidades=varios)

Endereço

Importante As informações foram checadas na data de sua
publicação, mas pode haver alterações ou
cancelamentos. Recomendamos entrar em contato
com a organização do evento para confirmação.
(http://maps.google.com.br/maps?q=,+%28%29&z=17&iwloc=&hl=pt-br)
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Evento científico (?event-types=evento-cientifico)
Virada científica apresenta mais d... (http://www.eventos.usp.br/?events=virada-cientifica-apresenta-mais-de-150-atividades-gratuitas-na-usp)
A maioria das atividades acontece na Cidade Universitária, em São Paulo, e nos campi da USP no int...
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Evento científico (?event-types=evento-cientifico)
Professores da University of Aberde... (http://www.eventos.usp.br/?events=professores-da-university-of-aberdeen-apresentam-palestras-na-usp)
Os palestrantes são os professores Peter McCaffery e Benjamin Kneller.
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