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Hemocentro Ribeirão abre inscrições para pós-graduação
Estão abertas, até 31 de maio, as inscrições para o programa de pós-graduação em Oncologia Clínica, Células-Tronco e Terapia Celular e para o
Mestrado Profissional em Biotecnologia, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP.

São cinco vagas para o Mestrado Profissional em Biotecnologia. 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 pós-graduação em oncologia forma profissionais que atuam tanto na área acadêmica como no setor produtivo e governamental. E o curso de
biotecnologia, profissionais de laboratórios de biologia celular.

As inscrições vão até 31 de maio, das 8 às 17 horas, realizadas presencialmente na secretaria do CEDUC (Centro de Educação do Hemocentro de
Ribeirão Preto), na Rua Tenente Catão Roxo, 2501.

Para mais informações, acesse o site ceduc.fmrp.usp.br ou ligue para (16) 2101-9386.

Por: Eduardo Loria Vidal
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