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Pós em Medicina de Ribeirão Preto está com

inscrições abertas
Ao todo, são 32 vagas oferecidas; interessados devem se inscrever até o dia 30 de maio

Por Marcella Affonso - Editorias: Universidade

Pós-Graduação é na área de Oncologia, Células-Tronco e Terapia Celular – Foto: Marcos Santos/USP Imagens

.
Estão abertas as inscrições para o Programa de Pós-Graduação em Oncologia Clínica, Células-Tronco e
Terapia Celular, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP. As inscrições são presenciais e
vão até o dia 30 de maio – o edital completo pode ser conferido aqui.

Ao todo, são 32 vagas ofertadas: oito para o mestrado e oito para o doutorado na área de Diferenciação
Celular Normal e Neoplásica; e oito para o mestrado e oito para o doutorado na área de Células-Tronco e
Terapia Celular.

A seleção é composta de prova dissertativa e análise curricular. O programa busca a formação de
profissionais para atuar tanto no campo acadêmico como no setor produtivo e governamental.

Mais informações podem ser obtidas através do site ceduc.fmrp.usp.br ou do telefone (16) 2101-9386 ou (16)
3315-4603.

Serviço

Inscrições: devem ser feitas presencialmente
Quando: até 30 de maio, das 8 às 12h30 e das 13h30 às 17h
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Onde: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Oncologia Clínica, Células Tronco e Terapia Celular 
Endereço: Rua Clóvis Vieira, casa 27, Campus de Ribeirão Preto da USP
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