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16 de março de 2018   Cursos e Palestras   Nenhum comentário

Francês fala sobre genótipos do grupo sanguíneo na USP
O pesquisador vai falar sobre a próxima geração de sequenciamento para genótipos do grupo sanguíneo no Hemocentro de Ribeirão Preto

No dia 19 de março, segunda-feira, às 10 horas o pesquisador francês Yann Fichou ministrará a palestra Next Generation Sequencing for blood
group genotyping no Hemocentro de Ribeirão Preto.

O pesquisador atua nas áreas da Biofísica, Espectroscopia, Biologia Química e Ferramentas Moleculares, com mais de 35 artigos publicados sobre o
mecanismo molecular de grupos sanguíneos e das estruturas proteicas.

O palestrante integra o Etablissement Français du Sang (EFS), órgão encarregado de recolher, preparar, qualificar e distribuir os produtos
sanguíneos, do Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm) na França.  

A participação é gratuita, será no Anfiteatro Vermelho do Hemocentro de Ribeirão Preto, Rua Tenente Catão Roxo, 2501, Monte Alegre.

Mais informações pelos telefones: (16) 2101-9350/ (16) 981395800/ (11) 9874-44904 ou email: ctcusp@gmail.com

Por: Thainan Honorato

Veja também

a Filô promove a palestra Retórica e Música com a professora alemã Dorothea Hoffmann da Escola Superior de Música e Teatro de Munique.
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