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Iniciativa do PET-Física arrecada cestas básicas 
para doação 

 
 
As doações podem ser feitas até o dia 10 de junho 
 

O projeto Físicos da Alegria, que faz parte do Programa de Educação Tutorial do 
curso de Física (PET-Física) da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) 
desenvolve atividades com a comunidade. O grupo já realizou visitas ao Hospital da 
Criança e também à Casa da Hospitalidade, em Santana. Com a pandemia do novo 
Coronavírus, o projeto está arrecadando cestas básicas para auxiliar as famílias em 
vulnerabilidade social. 

O tutor do PET-Física, Prof. Dr. Robert Zamora, explica que o objetivo é despertar a 
empatia nos alunos da Universidade para que os acadêmicos tenham atividades que 
despertem esse lado humano.  

 

Para doar 

Como forma de prevenção ao COVID-19, as arrecadações das cestas básicas estão 
sendo feitas apenas através de transferência bancária, até o dia 10 de junho. 

Banco do Brasil – Agência: 5929-3 – C/C: 87809-X; 

Santander: – Agência: 3191 – C/C: 01096845-3; 

Caixa Econômica: Agência: 0658 – C/C: 00024401-2. 

As dúvidas e acompanhamento da iniciativa pode ser feito através das redes sociais do 
projeto: Facebook e Instagram. 
 
 
 
 
Físicos da Alegria 

https://www.facebook.com/petfisica.unifap
https://www.instagram.com/pet_fisica/


Os 13 membros do Físicos da Alegria têm o objetivo de levar o ensino da Física de 
maneira lúdica através de experimentos para crianças hospitalizadas no Hospital da 
Criança e do Adolescente. Além de espalhar sorrisos, o projeto busca contribuir com 

a socialização do saber e no despertar da curiosidade nas crianças. 

 

Assessoria Especial da Reitoria (ASSESP) 

Contato para essa pauta: Aretha Barros  Telefone: (96) 9132-7063 

E-mail: assessoria@unifap.br  

 

Conheça as Redes Oficiais da UNIFAP: http://www.unifap.br/ 

Facebook  – www.facebook.com/unifapoficial/   | Twitter – twitter.com/unifapoficial 

Instagram –  https://www.instagram.com/unifapoficial/?hl=pt-br| Flickr –
 www.flickr.com/photos/unifap-oficial/   
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