
26/07/2019 Workshop de pós-graduação em oncologia e terapia celular | Universidade de São Paulo – Serviço de Comunicação Social – Campus Ribeirão Preto

ribeirao.usp.br/?p=21626&fbclid=IwAR0COslTlXQPTkC45QmCtHxD2CuL2MRcNPF6UJQLOopum2d8Lnb7Y1RrQgE 1/3

Home
Sobre o Campus »
Unidades »
Serviços »
Eventos
USP na Mídia »
Expediente
Newsletter
Fale Conosco

Navigation

26 de julho de 2019   Cursos e Palestras   Nenhum comentário

Workshop de pós-graduação em oncologia e terapia celular
Estão abertas, até o dia 5 de agosto, as inscrições de trabalhos para o primeiro Workshop de Pós-Graduação em Oncologia Clínica, Células-Tronco
e Terapia Celular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP.

Segundo os organizadores, o objetivo é promover a interação acadêmica e científica de alunos e professores dos programas de pós-graduação da
FMRP. A programação inclui palestras com destaque para o empreendedorismo e inovação, terapia celular e medicina de precisão, além da
divulgação de projetos e produções científicas.

Resumos na categoria de mestrado e doutorado serão expostos no formato de apresentação oral ou visita guiada, e os melhores trabalhos serão
premiados. O evento será no dia 29 de agosto, das 8h15 às 17 horas, no Hemocentro de Ribeirão Preto, Rua  Tenente Catão Roxo, 2501.

Para se inscrever, clique aqui

Mais informações: (16) 2101-9350

Por: Maju Petroni com informações da Assessoria de Imprensa do Hemocentro RP
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