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23/10/2019


11h00 às 12h00 – Hotmilk Open House

A Hotmilk Ecossistema convida você a participar do Hotmilk Open House. No dia 22/10
acontecerá a inauguração da nova sede da Hotmilk no Tecnoparque e estaremos de portas
abertas para receber você e apresentar um pouco mais sobre nosso novo ecossistema de
inovação.
Durante a visitação guiada vamos:
- Conhecer os dois novos andares da Hotmilk Ecossistema
- Conhecer um pouco mais sobre as startups e o Coworking da Hotmilk
- Apresentar sobre a Hotmilk em um ambiente inovador e dinâmico
- Apresentação de pitch’s de startups do ecossistema
Vagas: 30 estudantes

Inscreva-se aqui!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11h00 às 12h00

Título: Informação genética na vida cotidiana: uma nova perspectiva
Resumo: Neste bate papo, a cirurgiã dentista Thaís irá discutir alguns conceitos clássicos e
modernos da Genética que têm modificado a forma de entender e exercer a profissão da
Odontologia. Conceitos estes que são explorados e aplicados em diversas áreas da saúde e da
biotecnologia, movem pesquisadores e impactam a vida cotidiana das pessoas comuns.

Ministrante: Thaís Munhoz Pereira
Graduada em odontologia pela PUCPR, participou do PIBIC durante a graduação, realizou
mestrado na mesma instituição, pelo programa PIBIC Master. Atualmente é doutoranda em
Odontologia na PUCPR, onde desenvolve pesquisas na área de suscetibilidade genética às
condições buco-dentais complexas.
Vagas: 50 estudantes
Inscreva-se aqui!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11h00 às 12h00

Oficina: Quem tem medo da ética na pesquisa?
Resumo: A ciência é uma grande aliada da humanidade: com ajuda dela, melhoramos nossa
saúde, facilitamos comunicações, reduzimos distâncias, ganhamos qualidade de vida.... mas,
será que a ciência só tem o lado positivo? Nessa oficina, você irá conhecer alguns problemas
éticos que ocorrem nas pesquisas científicas e aprender princípios importantes para evitá-los.
Você gostaria de ser um bom pesquisador no futuro? Então não tenha medo da ética na pesquisa
e venha para a nossa oficina!
Professor: Prof. Dr. Thiago Rocha da Cunha. Graduado em Biomedicina, Mestre e Doutor em
Bioética. Coordenador do Programa de Pós-graduação em Bioética da PUCPR. Diretor da Rede
Latinoamericana e do Caribe de Educação Superior em Bioética.
Inscreva-se aqui!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11h00 às 12h00

Título: Como funciona a pesquisa científica na universidade?
Resumo: A oficina pretende elucidar os passos de um projeto científico a partir do relato
de uma experiência em pesquisa internacional sobre saúde e espiritualidade. O que é
preciso para produzir ciência? Quem pode ser pesquisador? Quais os desafios?

Ministrante: Odenir Nadalin Júnior
Estudante do último período de Medicina, mestrando em Bioética pelo PIBIC Master, com
período de mobilidade na Suíça. Foi bolsista PIBIC Jr (2010) e PIBIC (2014 a 2017).
Vagas: 50

Inscreva-se aqui!

