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A origem da biologia celular
Dia 14 de outubro, às 9 horas, a palestra The origins of cell Biology at the Rockefeller Institute (1945-1965), promovida pelo Seminários do Centro
de Terapia Celular (CTC) da USP.

O tem será abordado pelo pesquisador Lewis Joel Greene, professor voluntário do Departamento de Biologia Celular, Molecular e Bioagentes
Patogênicos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP e editor do Brazilian Journal of Medical and Biological Research.

Greene é supervisor do Centro de Química de Proteínas, na Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, onde desenvolve estudos de caracterização
química, funcional e estrutural de proteínas, utilizando abordagens tradicionais em química de proteínas e análise proteômica.

No início da década de 70, o pesquisador norte-americano e o professor Sérgio Ferreira da FMRP, que faleceu em 17 de julho aos 81 anos estudaram
peptídeos vasoativos do veneno da jararaca, os resultados possibilitaram avanços no tratamento da hipertensão.

A palestra é gratuita, aberta ao público e sem necessidade de inscrição. Será no Anfiteatro do Hemocentro de Ribeirão Preto, que fica na Avenida
Catão Roxo, 2501.

Mais informações: (16) 2101-9350

Por: Crislaine Messias, com informações do CTC da USP

Veja também

CTC, Departamento de Biologia Celular, FMRP, Lewis Greene, Medical and Biological Research, Molecular e Bioagentes Patogênicos Brazilian
Journal of Medical, Sérgio Ferreira
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