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Macaíba, 21 de Outubro de 2019.              ISD - Release  
 

 Instituto Santos Dumont oferece atividades de divulgação científica para 
alunos do Ensino Médio no bairro das Rocas, em Natal (RN) 

 

Em 24 de outubro, o Instituto Santos Dumont (ISD) irá promover ação educativa na 
Biblioteca Virgílio Urbano de Araújo, no bairro das Rocas, em Natal/RN. Pesquisadores e 
alunos do Mestrado em Neuroengenharia do Instituto Internacional de Neurociências 
Edmond e Lily Safra (IIN-ELS), uma das unidades do ISD, irão pela terceira vez ao local 
realizar atividades de divulgação e popularização da ciência, em virtude da 16ª Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). A ação envolvendo explicações sobre o 
funcionamento do cérebro, o que é neuroengenharia e o uso de equipamentos de realidade 
virtual para auxílio na reabilitação, entre outras, será voltada para alunos do 5º ao 9º ano do 
Ensino Médio de escolas de Natal previamente agendadas. A estimativa é que as atividades 
tragam cerca de 150 alunos ao longo do dia. 

Divulgação científica 

A SNCT é uma ação com atividades coordenadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC) que tem o objetivo de mobilizar a população, em 
especial crianças e jovens, para atividades científico-tecnológicas e apresentar a produção de 
conhecimento e riqueza, alinhadas à melhoria na qualidade de vida da população brasileira. O 
Instituto Santos Dumont considera que momentos de interação como esses servem para 
aproximar o fazer científico das pessoas, levando-as a valorizar a ciência, além de promover 
envolvimento com o trabalho que é realizado em Macaíba (RN) pelo Instituto Internacional 
de Neurociências Edmond e Lily Safra (IIN-ELS) e pelo Centro de Educação e Pesquisa 
em Saúde Anita Garibaldi (CEPS). 

 

Serviço 
Atividades de divulgação científica na Biblioteca Virgílio Urbano de Araújo 
Endereço: Rua da Floresta, 80 - Rocas, Natal - RN, 59010-600 
Data: Quinta-feira. 24/10/2019 
Horário: 9h às 11h e 13h30 às 16h 
Ação destinada a alunos de escolas previamente agendadas 
 
 
Informações:  
Assessoria de Comunicação do Instituto Santos Dumont  
comunicacao@isd.org.br | (84) 99416-1880 
http://www.institutosantosdumont.org.br 
Facebook | Instagram | Twitter: @isdnarede 
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