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Mais eventos
Proximos Eventos
30/09/2015
FCFRP promove palestra sobre Projeto Rondon (http://www.eventos.usp.br/?events=fcfrp-promove-palestra-sobre-projeto-rondon)
30/09/2015
FORP recebe 37ª edição da Jornada Odontológica de Ribeirão Preto (http://www.eventos.usp.br/?events=forp-recebe-37a-edicao-da-jornada-odontologica-de-ribeirao-preto)
30/09/2015
Laboratório da Poli organiza evento sobre sustentabilidade (http://www.eventos.usp.br/?events=laboratorio-da-poli-organiza-evento-sobre-sustentabilidade)
30/09/2015
MAC comemora centenário do professor e compositor H. J. Koellreutter (http://www.eventos.usp.br/?events=pghea-comemora-centenario-do-professor-e-compositor-h-jkoellreutter)

30/09/2015
Palestra no IF discute o real e o fictício nas tecnologias (http://www.eventos.usp.br/?events=palestra-no-if-discute-o-real-e-o-ficticio-nas-tecnologias)
30/09/2015
“Datacracia” é tema de palestra na ECA (http://www.eventos.usp.br/?events=datacracia-e-tema-de-palestra-na-eca)
30/09/2015
Evento na FSP discutirá vigilância de carrapatos e importância dos insetos (http://www.eventos.usp.br/?events=evento-na-fsp-discutira-vigilancia-de-carrapatos-eimportancia-dos-insetos)
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Da assessoria de imprensa do Centro de Terapia Celular da USP
As inscrições para o “XVI Curso de Verão: Genoma, Proteoma e o Universo Celular – Oncologia, Células-tronco e Terapia Celular” começam no dia 5 de outubro. O
evento, organizado pelo Centro de Terapia Celular da USP, será realizado no Hemocentro de Ribeirão Preto, no período de 25 de janeiro a 4 de Fevereiro de 2016.
O objetivo do ciclo de encontros é oferecer aos alunos das 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 (CEPIDs) apoiados pela FAPESP. As aulas tem conteúdo teórico e prático, direcionados aos programas de pós-graduação
oferecidos pela instituição.
A duração do curso é de 80 horas, 40 horas de aulas teóricas e 40 horas de aulas práticas. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas até o dia 30 de outubro,
neste site. (http://www.hemocentro.fmrp.usp.br/cursoverao2016/)
O pré-requisito para a vaga é cursar, a partir do penúltimo ano, as áreas de Biológicas, Saúde ou Engenharia Química. O resultado da seleção será divulgado no dia 16 de
novembro.
Mais informações pelo telefone (16) 2101-9361 ou pelo email cursodeverao@hemocentro.fmrp.usp.br (mailto:cursodeverao@hemocentro.fmrp.usp.br) .
“Genoma, Proteoma e o Universo Celular” é tema de curso de verão na FMRP
A duração do curso é de 80 horas, 40 horas de aulas teóricas e 40 horas de
aulas práticas.
Data
25/01/16 - 04/02/16 | 08:00 - 18:00

Tipo de Evento

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

E-mail

cursodeverao@hemocentro.fmrp.usp.br
(mailto:cursodeverao@hemocentro.fmrp.usp.br)
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Site
http://ctcusp.org (http://ctcusp.org)
Telefone
(16) 2101-9361

Investimento
Evento Gratuito

Inscrição Inscrição Prévia Obrigatória
05/10/2015 - 30/10/2015
As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas
até o dia 30 de outubro, neste site.
(http://www.hemocentro.fmrp.usp.br/cursoverao2016/)

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

Local

campi-unidades=ribeirao-preto)

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

Centro de Terapia Celular
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)

Você pode
Envie por email esse resumo
(http://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=&#8220;Genoma, Proteoma e o
Universo Celular&#8221; é tema de curso de verão na
FMRP&dates=20160125T110000Z/20160204T210000Z&details=A duração do curso é de 80 horas, 40
horas de aulas teóricas e 40 horas de aulas práticas.http://www.eventos.usp.br/?events=genomaproteoma-e-o-universo-celular-e-tema-de-curso-de-verao-na-fmrp&location=Rua Tenente Catão
Roxo, 2501 CEP: 14051-140 - Ribeirão Preto - SP&trp=false&sprop=&sprop=name:USP%20Eventos)
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