1º Encontro dos alunos de Iniciação Científica e
Inovação Tecnológica- Incentivo a Jovens Cientistas
e a uma Ciência Jovem
Com o Intuito de incentivar Jovens Pesquisadores, especialmente
os estudantes de Iniciação Científica (PIBIC e demais) no
despertar do interesse pela Ciência, além de promover o
conhecimento sobre as oportunidades e caminhos que o mercado e
a pesquisa acadêmica oferecem, nossa Comissão coordenou o
evento “Butantan: Incentivo a Jovens Cientistas e a uma
Ciência Jovem” realizado no dia 15/05/2018 no auditório do CDC
do Instituto Butantan.
O evento contou com apresentações de palestrantes renomados em
importantes
áreas
científicas
tanto
da
Universidade
(USP/UNIFESP) como de Instituições de Pesquisa como do
Hospital Albert Einstein e Instituto Butantan.
As
palestras
tiveram
como
tema
a
importância
da
multidisciplinaridade na formação de alunos, os desafios da
carreira acadêmica e o quanto o foco nas possibilidades deve ser
maior do que nas dificuldades. Também foi alvo das palestras a
colocação de novos profissionais no mercado após a graduação como
exemplo, a Pós-Graduação do Instituto Butantan em Toxinologia
como as possibilidades de pesquisa diversificada que esse programa
oferece.

Comissão Organizadora: Eliana Faquim de Lima Mauro, Elizabeth
Cheng, Fernanda Calheta Vieira Portaro, Maisa Splendore Della Casa e
Sandra Sampaio Coccuzzo Vessoni

Abertura do Evento ressaltando a importância do Programa PIBIC na
Esfera Institucional e Apresentação das Palestras

Abertura do evento pela Diretora da Divisão
Científica do Intituto Butantan- Dra. Sandra
Coccuzzo Sampaio Vessoni

Imagem da apresentação do palestrante Dr.
Welbert Pereira (Hospital Albert Einstein)

Apresentação do Evento pela Coordenadora dos Programas
PIBIC e PIBITI do Instituto Butantan- Dra. Eliana Faquim de
Lima Mauro

Dr. Niels Olsen Saraiva Camara (ICB-USP)

Dr. Daniel Pimenta (vice-coordenador do Programa
de Pós-Graduação em Toxinologia- Instituto
Butantan)

Nosso evento também demonstrou como o Instituto é um pólo importante de capacitação desses alunos,
evidenciando a importância de suas contribuições científicas comprovadas através da participação desses
alunos como co-autores na publicação de artigos científicos.
Para isso, foi montado um painel com os artigos científicos contendo a participação de alunos de iniciação
científica como co-autores.

Durante o evento, os alunos de Iniciação Científica do Instituto Butantan tiveram a
oportunidade de apresentar e discutir seus trabalhos na forma de Poster para a
comunidade do Instituto, como forma de incentivo a troca de informações e do
reconhecimento da importância dos estudos realizados.

Pesquisadores e alunos prestigiando a apresentação dos
pôsteres e discutindo os trabalhos dos alunos

No fazer Ciência,
descobre
Se descobre
Se questiona

se

aprende,

Tome ciência:
Ciência
Jovem
é
feita
de
experimentação,
oportunidade,
motivação e criatividade.
Busque o caminho, mas busque-o
com paixão...
E se não der certo, tente de novo,
pois é na incerteza das respostas
que se tem a oportunidade das boas
perguntas...
Afinal, “o que é ser cientista sem as
boas perguntas”?
Maisa Splendore Della Casa

Agradecimentos: Diretoria Técnica e da Divisão Científica do Instituto Butantan, Teresa Eiko Kawabata,
Geraldo Santana Magalhães, Antonio Carlos Orlando Ribeiro da Costa e núcleo de produções técnicas e
equipe de produções técnicas-ESIB.

