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Ciência na Prática 

Alunos de ensino médio participam de atividade de pesquisa no ICB 

E m 2012, 8 projetos coordena-

dos por professores do ICB USP 

foram aprovados no Programa de 

Pre  Iniciaça o Cientí fica. O programa, 

promovido pela Pro -Reitoria de Pes-

quisa, possibilita que alunos da rede 

pu blica de ensino 

tenham contato 

com a pesquisa acade mica nas 

suas mais diversas a reas do 

conhecimento. 

O projeto “Explorando o 

Sistema de Reciclagem ICB 

USP”, coordenado pela Profa. 

Dra. Maria Ine s Nogueira, e  

fundamentado nos 5R’s, que 

consistem em: repensar ha bi-

tos e atitudes; reduzir a gera-

ça o e o descarte; reutilizar au-

mentando a vida u til do produ-

to; reutilizar transformando em um novo pro-

duto e recusar produtos que agridam a sau de e 

o meio ambiente. Os alunos de Pre -IC foram res-

ponsa veis por elaborar um projeto de avaliaça o 

crí tica ao programa de reciclagem no ICB USP e 

participar de eventos como a Semana Nacional 

de Cie ncia e Tecnologia, onde ensinaram o pu -

blico como produzir marca-pa ginas a partir de 

materiais reciclados e orientaram sobre a im-

porta ncia de criar o ha bito da reciclagem. 

A Profa. Dra. Maria Luiza Morais Barreto de 

Chaves, desenvolveu o projeto “Fisiopatologia 

Cardiovascular” destinado a alunos com inte-

resse na rotina do laborato rio de pesquisa. 

Ale m de noço es laboratoriais, os participantes 

desenvolveram atividades de bioterismo, mani-

pulaça o de animais, prepara-

ça o de la minas histolo gicas e 

acompanhamento de te cnicas 

de ana lise desenvolvidas por 

alunos da po s-graduaça o. 

O Prof. Dr. Niels Olsen Saraiva 

Ca mara, coordenou o projeto 

“O papel dos ácidos graxos 

no transplante halogênico” 

que proporcionou aos alunos o 

conhecimento de regras do la-

borato rio e biossegurança; vi-

sita a  FEBRACE e posterior-

mente a realizaça o de transplan-

te de pele de animais haloge nicos com trata-

mento de a cidos graxos e seu acompanhamento 

posterior.  

Todos os projetos apresentados te m a inten-

sa o de despertar nos alunos envolvidos o inte-

resse pela pesquisa e pelo conhecimento, bus-

cando o desenvolvimento social. Para 2013, os 

docentes interessados podem inscrever seus 

projetos ate  25 de fevereiro (segunda-feira), 

atrave s do Sistema Atena. Informaço es no edital. 

Alunos de Pré-IC na Semana Nacional 

de Ciência e Tecnologia 

http://www.usp.br/prp/arquivos/Edital%202013%20Pre%20IC.pdf

