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Inscrições abertas para o Curso de Verão do CTC

O Centro de Terapia Celular (CTC) da USP, com sede no Hemocentro de Ribeirão Preto, está com inscrições abertas, até 18 de outubro, para o 20º
Curso de Verão: Genoma, Proteoma e o Universo Celular.

O evento já tem data marcada, será entre os dias 3 e 14 de fevereiro de 2020, e vai oferecer aos alunos do penúltimo ano ou recém-formados nas
áreas de Biologia, Saúde e Engenharia Química, a oportunidade de conhecer as diversas linhas de pesquisa do CTC, um dos 17 Centros de Pesquisa,
Inovação e Difusão apoiados pela Fapesp.

A programação do curso ainda oferece embasamento teórico e prático para os alunos que estejam interessados em ingressar nos programas de pós-
graduação das áreas abordadas. Para se inscrever e conferir a programação completa e outras informações, clique aqui.

Será no Hemocentro de Ribeirão Preto, no Campus da USP, Rua Tenente Catão Roxo, 2501, Ribeirão Preto 

Mais informações: (16) 2101-9350

Por: Maju Petroni com informações de Eduardo Vidal , Hemocentro RP
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