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Mais eventos
Proximos Eventos
06/10/2015
Aula aberta no IPq discute uso de drogas na perspectiva da saúde coletiva (http://www.eventos.usp.br/?events=aula-aberta-no-ipq-discute-uso-de-drogas-na-perspectiva-dasaude-coletiva)

06/10/2015
Presidente da Google Brasil debate marketing digital na FEA (http://www.eventos.usp.br/?events=presidente-da-google-brasil-debate-marketing-digital-na-fea)
06/10/2015
Workshop interativo discute o futuro da Biblioteconomia no país (http://www.eventos.usp.br/?events=workshop-interativo-discute-o-futuro-da-biblioteconomia-no-pais)
06/10/2015
Reunião de atualização da FMUSP abordará febre e hemoptise (http://www.eventos.usp.br/?events=reuniao-de-atualizacao-da-fmusp-abordara-febre-e-hemoptise)
06/10/2015
IFSC promove palestra sobre uso de recursos minerais (http://www.eventos.usp.br/?events=ifsc-promove-palestra-sobre-uso-de-recursos-minerais)
07/10/2015
“Convite à Física” no IF discute uso da ótica em fenômenos quânticos (http://www.eventos.usp.br/?events=convite-a-fisica-no-if-discute-uso-da-otica-em-fenomenosquanticos)

07/10/2015
Spin eletrônico e computação quântica são temas de palestra na FFCLRP (http://www.eventos.usp.br/?events=spin-eletronico-e-computacao-quantica-sao-temas-de-palestrana-ffclrp)
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Da Assessoria de Imprensa do Centro de Terapia Celular da USP
O professor Roberto Passeto Falcão apresenta a palestra: “Doenças linfoproliferativas de linfócitos grandes granulares”, no 5º Seminário do Centro de Terapia
Celular (CTC) da USP, às 9 horas no dia 22 de outubro. O evento é gratuito e será realizado no Anfiteatro Vermelho do Hemocentro de Ribeirão Preto.
A atualização contínua e a troca de informações são importantes objetivos do CTC. A integração entre pesquisadores, professores e alunos, promovida pelos seminários,
fortalece o exercício do desenvolvimento científico.
O encontro, realizado desde 2001, traz palestrantes nacionais e internacionais que apresentam os resultados mais recentes de pesquisas das áreas médicas e biológicas.
Centro de Terapia Celular recebe seminário sobre Doenças linfoproliferativas
O encontro, realizado desde 2001, traz palestrantes nacionais e internacionais
que apresentam os resultados mais recentes de pesquisas das áreas médicas
e biológicas.
Data
22/10/15 | 09:00 - 10:00

Tipo de Evento

Evento científico - biológicas
(http://www.eventos.usp.br/?event-types=eventocientifico-biologicas)

E-mail
ctcusp@gmail.com (mailto:ctcusp@gmail.com)
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1/3

10/6/2015

Centro de Terapia Celular recebe seminário sobre Doenças linfoproliferativas » USP Eventos – Universidade de São Paulo - Eventos pela USP
Site

http://ctcusp.org (http://ctcusp.org)

Telefone
(16) 2101-9350

Investimento
Evento Gratuito

Inscrição
Sem Inscrição Prévia

Ribeirão Preto (http://www.eventos.usp.br/?

Local

campi-unidades=ribeirao-preto)

FMRP - Hemocentro
(http://www.eventos.usp.br/?campiunidades=fmrp-hemocentro)

Anfiteatro Vermelho
Endereço

Rua Tenente Catão Roxo, 2501 CEP: 14051-140 Ribeirão Preto - SP

Importante As informações foram checadas na data de sua
publicação, mas pode haver alterações ou
cancelamentos. Recomendamos entrar em contato
com a organização do evento para confirmação.
(http://maps.google.com.br/maps?q=-21.160721,-47.848871+%28Rua Tenente Catão Roxo, 2501
CEP: 14051-140 - Ribeirão Preto - SP%29&z=17&iwloc=&hl=pt-br)
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Envie por email esse resumo
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desde 2001, traz palestrantes nacionais e internacionais que apresentam os resultados mais
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Adicionar ao google agenda (http://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=&#8220;Genoma, Proteoma e o Universo Celular&#8221; é tema de curso de
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Evento científico - biológicas (?event-types=evento-cientifico-biologicas)
“Genoma, Proteoma e o Univers... (http://www.eventos.usp.br/?events=genoma-proteoma-e-o-universo-celular-e-tema-de-curso-de-verao-na-fmrp)
A duração do curso é de 80 horas, 40 horas de aulas teóricas e 40 horas de aulas práticas.
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