
"Pesquisa em célulastronco no Brasil: cenário atual e perspectivas"

Quando?
Inicia em: 09/08/2017 às 15:00h
Termina em: 09/08/2017

Local do Palestra/Conferência

Auditório do Bloco Didático da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto

Mais Informações
Palestrante(s): Profa. Dra. Lygia da Veiga Pereira

Grande aposta de cientistas para o tratamento e até mesmo a cura de várias doenças, as células-tronco têm sido cada vez mais utilizadas por
pesquisadores no Brasil e em outros países. Para abordar os avanços alcançados nessa área, o Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto
(IEA-RP) da USP realiza a conferência Pesquisa em células-tronco no Brasil: cenário atual e perspectivas. No evento, a docente do Instituto de
Biociências da USP Lygia da Veiga Pereira, vai mostrar os trabalhos desenvolvidos com as chamadas células-tronco embrionárias, extraídas de
embriões gerados por fertilização in vitro. Desde 2008, a legislação brasileira permite a realização de pesquisas com esse material, mas o assunto
ainda é tema de muitos debates, principalmente envolvendo setores conservadores da sociedade, que são contra a prática. Mais informações:
jhenrique@usp.br ou (16) 3315 0368.

Visualizar Folder

Site do Evento

Outros Eventos

01/02/2017 - Principles and Practices of Clinical Research
18/03/2017 - Simpósios Temáticos 2017
26/05/2017 - Inscrições abertas para o programa Pequeno Cientista da Casa da Ciência
01/06/2017 - Inscrições abertas - Pós-Graduação em Biotecnologia e Oncologia Clínica, Células-Tronco e Terapia Celular
19/07/2017 - I Curso de Inverno em Saúde na Comunidade
25/07/2017 - Social stress, depression & cardiovascular comorbidity
25/07/2017 - Neurotransmitter transporters and the cellular mechanisms of amphetamines: a presynaptic perspective
28/07/2017 - "DESENVOLVIMENTO DE TERAPIAS ANTI-TUMORAIS"
23/08/2017 - IV Simpósio de Graduação - "Avaliação do Estudante: Como estamos e para onde devemos seguir"
24/08/2017 - II CURSO DE IMERSÃO EM DIABETES HC-FMRP-USP
25/08/2017 - II Jornada Interdisciplinar de Doenças das Vias Aéreas
26/08/2017 - DIABETES MELLITUS 2017
05/10/2017 - XXIV Curso de Cirurgia Endoscópica do Nariz e Seios Paranasais
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