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Hemocentro de Ribeirão Preto dá cursos grátis a partir de
fevereiro
Inscrições para aulas de Hemoterapia Aplicada e Medicina Transfusional estão
abertas até 31 de janeiro

Por Redação - Editorias: Universidade

Estão abertas as inscrições para os cursos de Hemoterapia Aplicada e Medicina
Transfusional do Hemocentro de Ribeirão Preto da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto (FMRP) da USP. A participação é gratuita, mediante inscrição que
pode ser realizada até o dia 31 de janeiro no site do Hemocentro.

O curso de Hemoterapia Aplicada, oferecido desde 2007, aborda conteúdos voltados
à parte prática da atividade e começa no dia 9 de fevereiro. Já o curso de Medicina

PORTAL DA USP WEBMAIL USP SERVIÇOS SISTEMAS USP TRANSPARÊNCIA

APP JORNAL DA USP ENVIE UMA PAUTA FALE CONOSCO

»

6Curtir

Procurar conteúdo...  

CIÊNCIAS

CULTURA

ATUALIDADES

UNIVERSIDADE

INSTITUCIONAL

Busca

http://jornal.usp.br/
http://jornal.usp.br/editorias/universidade/
http://jornal.usp.br/editorias/universidade/
http://jornal.usp.br/author/redacao/
http://jornal.usp.br/editorias/universidade/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://jornal.usp.br/universidade/hemocentro-de-ribeirao-preto-da-cursos-gratis-a-partir-de-fevereiro/
https://plus.google.com/share?url=http://jornal.usp.br/universidade/hemocentro-de-ribeirao-preto-da-cursos-gratis-a-partir-de-fevereiro/
http://twitter.com/share?url=http://jornal.usp.br/?p=62705&text=Hemocentro+de+Ribeir%C3%A3o+Preto+d%C3%A1+cursos+gr%C3%A1tis+a+partir+de+fevereiro+
mailto:?subject=Hemocentro%20de%20Ribeir%C3%A3o%20Preto%20d%C3%A1%20cursos%20gr%C3%A1tis%20a%20partir%20de%20fevereiro&body=%20http://jornal.usp.br/universidade/hemocentro-de-ribeirao-preto-da-cursos-gratis-a-partir-de-fevereiro/
http://www.hemocentro.fmrp.usp.br/ensino/cursos/curso-de-hemoterapia-aplicada/
http://www.hemocentro.fmrp.usp.br/ensino/cursos/curso-de-medicina-transfusional/
http://www.hemocentro.fmrp.usp.br/
http://www5.usp.br/
http://webmail.usp.br/
http://www5.usp.br/servicos/
https://uspdigital.usp.br/wsusuario/
http://www.transparencia.usp.br/
http://www.app.usp.br/?page_id=78
http://jornal.usp.br/envie-uma-pauta/
http://jornal.usp.br/fale-conosco/
http://jornal.usp.br/editorias/ciencias/
http://jornal.usp.br/editorias/cultura/
http://jornal.usp.br/editorias/atualidades/
http://jornal.usp.br/editorias/universidade/
http://www.imprensa.usp.br/


Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto abre inscrições para pós-
graduação

Medicina será examinada sob
enfoque histórico e epistemológico

Grupo investiga variáveis

genéticas relacionadas à

Nova edição da “Revista de

Medicina” traz artigos e relatos de

Fachada do Centro de Hemoterapia de Ribeirão Preto – Foto:
Marcos Santos/USP Imagens

Transfusional, criado em 2004,
traz temas básicos e avançados
da área, com início no dia 8 de
fevereiro.

As aulas são mensais, sempre
às 12h30, com uma hora de
duração, e dão direito a
certificado aos participantes
com presença em pelo menos
oito datas.

As disciplinas são destinadas a médicos hemoterapeutas, farmacêuticos, biomédicos,
biólogos, enfermeiros, assistentes sociais e alunos de graduação e pós-graduação.
Ao todo, são 150 vagas disponíveis para cada modalidade.

Mais informações: (16) 2101-9300, site http://www.hemocentro.fmrp.usp.br/
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