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Dia 7 de dezembro, às 14 horas, o Centro de Terapia Celular (CTC) realiza seu sexto Seminário CTC, desta vez, apresentando a Análise Genômica na busca de
biomarcadores de progressão tumoral e mestátase.
O tema será abordado em palestra com o professor Wilson Araújo da Silva Junior, membro da Sociedade Brasileira de Genética e chefe do Departamento de Genética da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP.
O evento é gratuito e aberto ao público, sem necessidade de inscrição. Será realizado no Anfiteatro Vermelho do Hemocentro de Ribeirão Preto, Avenida Tenente Catão Roxo,
2501.
O Centro de Terapia Celular é um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) mantido pela FAPESP e sediado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP.
Seminário no CTC aborda a análise genômica na busca de biomarcadores
Encontro no Centro de Terapia Celular (CTC), da FMRP terá entrada franca e
aberta ao público
Data
07/12/15 | 14:00 - 18:00

Tipo de Evento

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

Telefone
(16) 2101- 9300
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Evento Gratuito
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Ribeirão Preto (http://www.eventos.usp.br/?

Local

campi-unidades=ribeirao-preto)

FMRP - Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto (http://www.eventos.usp.br/?campiunidades=fmrp-faculdade-de-medicina-deribeirao-preto)

Endereço

Avenida Bandeirantes, 3900 CEP 14049-907 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=-21.171446,-47.860565+%28Avenida Bandeirantes, 3900 CEP
14049-907 - Ribeirão Preto - SP%29&z=17&iwloc=&hl=pt-br)
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