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Agência FAPESP – O Centro de Terapia Celular (CTC) realiza na
sexta-feira (24/09) a sexta edição dos seus seminários on-line. O
CTC é um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) da
FAPESP sediado no campus de Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo (USP).
O seminário visa debater como as atividades são realizadas, os
caminhos e desafios na construção do conhecimento e da difusão
científica na modalidade on-line, além dos bastidores das ações
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educacionais propostas que obtiveram sucesso.
A iniciativa é apresentada semanalmente ao vivo, no canal no
YouTube do Hemocentro de Ribeirão Preto, e traz a cada encontro
vídeos de pesquisadores e pós-graduandos da USP e Hemocentro
RP, com conceitos das áreas em que atuam e uma pequena tarefa
no final de cada encontro virtual.
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A transmissão terá início às 14 horas. Será emitido certificado aos
participantes no dia do evento.
Mais informações: https://bit.ly/3ldNOeM.
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