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Programa de Pós-graduação 
stricto sensu em Ciências da 
Saúde



Objetivos do Programa de Pós-graduação 

Popularizar a ciência.

Transferir conhecimento para a população.

Sensibilizar novas gerações para a carreira acadêmica-científica.

Reduzir o estereótipo acerca do trabalho científico e do cientista.

Auxiliar na compreensão do papel social, político e ético da
Ciência na sociedade.



Projeto idealizado e promovido pelo
Programa de pós-graduação stricto sensu
em Ciências da Saúde – Diretoria de
Pesquisa.

Público participante: 35 alunos, de 14
anos, matriculados no 9º ano do Ensino
Fundamental II, da Escola Municipal de
Educação Fundamental Prof. Paulo Freire.
Todos moradores na Comunidade de
Paraisópolis.

Parceria



Objetivo do projeto:

O projeto tem a pretensão de popularizar a Ciência;
compartilhar conhecimento, pois com conhecimento se
combate o negacionismo e as fake news; despertar nos jovens
o interesse em saber mais sobre a carreira acadêmica-
científica; transformar vidas por meio da Ciência e colaborar
com o desenvolvimento de competências essenciais, para que
se tornem atores importantes no exercício do pensamento
crítico e na difusão da ciência em suas comunidades.



Ao final do projeto espera-se que os alunos 

tenham adquirido: 

- Visão geral sobre ciência, pesquisa, inovação e o papel dos 
pesquisadores, professores e alunos.

- Habilidade de discernimento entre fake news e notícias / ou entre 
informação baseada em evidências e fake news.

- Flexibilidade de comunicação e difusão da ciência em sua 
comunidade.

- Capacidade de percorrer a metodologia científica na prática.



1º encontro, 23/05, segunda-feira: Foco Ciência e Pesquisa

Local: Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein – Campus Cecília e Abram Szajman

Horário: das 8h às 11h30 

Atividades:

8:00 – 8:30 Café de boas-vindas: os alunos serão divididos em seis grupos. Em cada mesa sentará um pesquisador da 
instituição para uma conversa leve de apresentação: “quem são vocês”, “o que gostam de fazer”…

Alunos do programa que estarão nas mesas para receber os alunos. Perfil: bolsistas, que se autodeclaram e pardos, para 
aproximação e identificação dos estudantes de Paraisópolis. 

Grupo 1: Érica Kássia S. Vidal (Mestranda)

Grupo 2: André Luíz Teles (Doutorando)

Grupo 3: Romário Oliveira de Sales (Doutorando)

Grupo 4: Letícia Torres Ferreira (Doutorando)

Grupo 5: Artur José Marques Paulo (egresso do Mestrado)

Grupo 6: Jade Antunes Nascimento (Mestranda)

8:30 – 9:30 Ciência com pipoca: A atividade irá explorar o cinema em relação à proposta do projeto (a ciência, o cientista,
jovens) e proporcionará um conversa com um pesquisador especialista em cinema.

Palestrante: Prof. Dr. Márcio Barreto - Faculdade de Ciências Aplicadas - Universidade Estadual de Campinas  (UNICAMP)



1º encontro, 23/05, segunda-feira: Foco Ciência e Pesquisa

Local: Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein – Campus Cecília e Abram Szajman

Horário: das 8h às 11h30

Atividades:

09:30 – 10:30 Palestra sobre pesquisa: atividade que trará temas do contexto e realidade dos alunos e como a pesquisa
atua para buscar tratamento e melhora da saúde de todos. Os alunos poderão verificar como a ciência está presente no seu
dia-a-dia e como poderão se beneficiar dela. Não precisa ser pesquisador para fazer pesquisa.

Vamos verificar na escola quais os temas que estão sendo abordados em sala de aula para fortalecer conhecimento.

Palestrante: Prof. Dr. Dr. Luiz Vicente Rizzo – Diretor de Pesquisa e docente permanente do PPG em Ciências da Saúde

10:30 – 11:00 Visita ao laboratório Centro de Pesquisa Experimental: colocaremos os alunos para ver células no
microscópio confocal. Nessa visita teremos uma aluna de Iniciação Científica que conversará com os alunos sobre como é
fazer IC, os impactos em sua vida e benefícios da experiência.



2º encontro, 24/05, terça-feira: Combate à fake news e 

comunicação não violenta

Local: Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein – Campus Cecília e Abram Szajman

Horário: das 8h às 11h

Atividades:

Gameficação

Time: Prof. Dr. Welbert Pereira e André Teles (doutorando)

Serão três fases: 1) Introdução sobre fake news e o papel de cada um no seu enfrentamento; 2) Uma
dinâmica de análise de notícias e identificação de fake News; 3) Técnicas para descobrir se uma notícia é
verdadeira ou falsa.

Após isso, gostaríamos que você trabalhasse no último terço da manhã a comunicação efetiva e não
violenta com amigos e familiares a partir da seguinte situação: o jovem recebe uma notícia via WhatsApp da
família ou rede social, percebe que é fake e deseja quebrar esta corrente de disseminação. Como fazer isso
sem perder amizades que acreditam na fake News ou brigar com a família que da crédito à notícia falsa!?

O objetivo é conscientizar os alunos sobre o impacto negativo das fake news, demonstrar como eles são
importantes na difusão da verdade em sua comunidade, e que é possível exercer este papel com
acolhimento e educação.

Palestra: Profa. Dra. Germana Barata - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)



3º encontro, 25/05, quarta-feira: Foco Inovação

Local: Eretz.bio - incubadora Einstein
A Eretz.bio é um espaço dedicado ao incentivo do empreendedorismo como forma de transformar 
a saúde brasileira. 
Local: Vila Mariana
Horário: das 8h20 às 12h

Atividades:
Palestra motivacional: Nesta palestra os alunos terão um entendimento de como a ciência e inovação estão 
transformando o setor de saúde no Brasil e no mundo. 
Palestrante: Rodrigo Demarch – Diretor de Inovação do HIAE 
Também teremos a participação de uma startup que tem uma história inspiradora.

Conversa com startups: A atividade prevê um encontro entre os alunos e algumas startups para que os alunos possam 
conhecer as inovações tecnológicas desenvolvidas por eles, testarem e conhecerem a história dos cientistas 
empreendedores. 
Brunch: momento de descontração e interação



4º encontro, 26/05, quinta-feira: Foco Inovação

Local: Eretz.bio - incubadora Einstein
A Eretz.bio é um espaço dedicado ao incentivo do empreendedorismo como forma de transformar
a saúde brasileira. 
Local: Vila Mariana
Horário: das 8h20 às 12h

Atividades:
Maratona de tecnologia Techthon: Os alunos serão divididos em 6 grupos. Cada grupo terá um mentor, que será um 
aluno da pós-graduação. Sera executada pela equipe de inovação uma dinâmica para que os alunos possam desenvolver 
seus próprios projetos de inovação. 
Premiação para todos como reconhecimento: camiseta etc. 

Brunch: momento de descontração e interação



5º encontro, 27/05, sexta-feira: Construção de um projeto 

Convidar: Pesquisadora de referência em nível nacional

Local: Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein – Campus Cecília e Abram Szajman

Horário: das 8h às 11h

Atividades:

- Palestra inicial com pesquisadores para desmistificar o pesquisador. 

- Construção de um projeto de pesquisa

Mentoria: Profa. Dra. Erika Rangel

Construir um projeto de pesquisa: dividir os alunos em seis grupos e ter um pesquisador para conduzir o processo de construção. 
Ideia: o pesquisador propõe um problema e vão trilhar um caminho para buscar uma solução. Vão passando pelas etapas para 
desenvolvimento de um projeto de pesquisa. Vão trabalhar a realidade que a pesquisa não se faz de um dia para o outro. Mensagem 
principal: o retorno da pesquisa para a sociedade, para o bem coletivo. 

Verificar os temas dos projetos de pesquisa que os alunos desenvolvem na escola. A ideia é tentar checar os temas para manter a liga, 
a coesão com a palestra acima. Quem sabe os temas poderão ser integrados em um grande tema.

Discutir com os professores o papel da pesquisa e da ciência: brifar os professores para termos o alinhamento para eles serem
multiplicadores na escola; qual o papel dos professores, qual o papel dos alunos.

Alunos contextualizam dificuldades vividas no desenvolvimento do seu projeto desenvolvido na escola.

Encerramento: Prof. Dr. Luiz Vicente Rizzo



Fotos do Projeto


