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Biotecnologia 

 

 

Orientações: 

 

Queridos alunos,  

 

Faremos uma pequena pausa nesse 11° ciclo de atividades. Não enviaremos material para que 

possamos nos ajustar as aulas remotas que começarão em breve. Sugerimos que assistam aos 

episódios passados do nosso “Café Biológico”, aquele que você perdeu, e que enviem as 

dúvidas ou indicação de novos temas para o e-mail: latec.epsjv@gmail.com. 

. 

Também estamos sugerindo outras atividades: 

 

A Fiocruz está promovendo um encontro de ciências e ficção científica com palestras neste 

mês: 

https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/ficcaocientifica/programaaao/4694 

 

A galera do Dragões de Garagem continua lançando os podcasts. Tem um sobre tratamento 

da Covid-19: 

 http://dragoesdegaragem.com/podcast/covid-19-tratamentos-dragoes-de-garagem-185/ 

 

Pra quem curte jogo, esse é um dos jogos de tabuleiro lançados com a temática COVID-19. 

Nele você precisa sair de casa e precisa ter boas práticas e seguir as recomendações de 

prevenção no trajeto. Mais informações e download em: 

 https://covid19br.org/relatorios/jogo-covida/ 

 

Por fim, vocês também podem se inscrever pra pilotar um robô inteligente na lua - é isso 

mesmo, não tá errado!!! Mais informações em:  

 

https://www.facebook.com/215566008465386/posts/3361722883849667/?sfnsn=wiwspmo&ex

tid=butrHlTqzKFWPdXs 
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Certamente no próximo ciclo de atividades complementares traremos um novo e empolgante 

episódio. Aguardem, já estamos ansiosos para mais um cafezinho! 

 

Para acessar o material passado, é só clicar na playlist do youtube da EPSJV. 

 

 

Como sempre lembramos, a distância que nos separa nesse instante é apenas física; estamos 

conectados pelos laços do amor e respeito que nos une. Parafraseando o querido Flávio Paixão 

(“o mais maravilhoso”): Afeto entre nós é pleonasmo!!! 

 

 

Muitos beijos e abraços!!!  

 

Professores e coordenadores (Latec). 
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