Diretoria Regional de Educação, Juventude e
Esportes de Araguaína
Rua dos Engenheiros, nº 337, Setor Jardim Paulista
CEP 77.809-320
Tel: +55 63 3411-5030/5033

Memo. nº 67/2021/DREA/GAB/CIRCULAR

SGD2021/27009/020842
Araguaína, 24 de março de 2021.

ÀS UNIDADES ESCOLARES

Assunto: Programa Cientista por Um Dia, do Instituto de Química São Carlos da
Universidade de São Paulo - IQSC/USP.

Senhor(a) Diretor(a),
1.
O "Cientista por um dia", do Instituto de Química de São Carlos - IQSC da
Universidade de São Paulo - USP, é um programa que tem como objetivo possibilitar aos
alunos de segundos e terceiros anos do Ensino Médio a vivência completa de um dia como
cientista na melhor universidade do país.
2.
Em tempos de pandemia, imposta pelo Covid-19, ao invés dos alunos virem até a USP
nos conhecer, nós é que iremos até o aluno e levaremos nosso Instituto para que ele conheça,
se encante e queira fazer parte da nossa Universidade.
3.
Assim, convidamos todo o alunado para assistir a edição de 2021, que será realizada
de forma on-line, em dias e horários indicados no quadro abaixo. Durante a transmissão
haverá professores e alunos disponíveis para sanar as dúvidas através do chat do canal.

Março
Abril
Maio
Junho

DATA
29/03/21
26/04/21
31/05/21
28/06/21

HORÁRIO
10h. às 12h.
14h. às 16h.
10h. às 12h.
14h. às 16h.

LINK DO YOUTUBE
https://youtu.be/wXZwVS9UXI0
https://youtu.be/3cDWi28EJ1A
https://youtu.be/05vLyP69NU4
https://youtu.be/8caS57nSquY

4.
As edições em questão ficarão gravadas e disponíveis no canal do IQSC no YouTube,
no endereço: https://www.youtube.com/channel/UCmEMT_8hJfsUqh0lQrLcf_w
5.

Segue adjunto o folder de divulgação, bem como o cartaz de anúncio da IQSC/USP.

6.
Ante ao exposto, colocamos a disposição o técnico Wiliam, do Setor de Formação
Escolar do Currículo desta DRE, pelo telefone: (63) 9-9243-9759.
Atenciosamente,

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO
Diretora Regional de Educação de Araguaína
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