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Do USP Online
A Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP promove, no dia 3 de junho, a
terceira edição da Jornada de Enfermagem em Genética e Genômica.
O evento precede o 27º Congresso Brasileiro de Genética Médica e o primeiro Congresso
Brasileiro de Enfermagem em Genética Genômica.
Os palestrantes abordarão temas relacionadas ao programa nacional de triagem neonatal,
a epigenética e às síndromes de câncer hereditário. Para mais informações, consulte
[1]
a programação .
O evento será das 12 às 18 horas, no Anfiteatro do Bloco Didático da FMRP, localizado na
Av. Bandeirantes, 3900, Ribeirão Preto. As inscrições devem ser realizadas neste link
[2]
. As vagas são limitadas.
Mais Informações: email mayara.segundo.ribeiro@usp.br

[3]
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Dia 3 de junho, às 14 horas, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto
(FFCLRP) da USP recebe o professor Nelson Ramos Stradiotto, do Instituto de Química da
UNESP de Araraquara, para a palestra Bioenergia: O Desenvolvimento de uma Área
Interdisciplinar.
A palestra vai mostrar as iniciativas tomadas para a produção de conhecimento e a
formação de recursos humanos na área de Bioenergia, vista como uma das principais
estratégias para o desenvolvimento do país, pois envolve a produção de biomassa, de
biocombustíveis em motores, construção de biorrefinarias e a sustentabilidade
socioeconômica e ambiental dos biocombustíveis.
O evento integra o projeto Colóquios em Ciência da Computação. É gratuito aberto ao
público e será na sala 502, bloco 1 do Departamento de Computação e Matemática (DCM)
da FFCLRP, na Av. Bandeirantes, 3.900, Ribeirão Preto.
Mais informações: (16) 3315-0562
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As inscrições para o processo seletivo da primeira turma do doutorado em Economia da
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP) da USP,
foram prorrogadas até 8 de junho. Estão sendo oferecidas até 15 vagas distribuídas em
duas diferentes linhas de pesquisa dentro da área de Economia Aplicada: Microeconomia
Aplicada e Macroeconomia e Desenvolvimento Econômico.
O início das aulas está previsto para 10 de agosto de 2015, e o processo seletivo é
destinado aos candidatos portadores do título de mestre. As inscrições devem ser feitas
das 8h30 às 12 horas e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta‐feira, exceto feriados e
pontos facultativos, na sala 44, bloco B2, do Serviço de Pós-Graduação da FEARP, na Av.
Bandeirantes, 3.900, Ribeirão Preto. O edital completo com todas as informações está
no site da FEARP [1].
Mais informações: (16) 3315-4746; e-mail posgrad@fearp.usp.br

[2]
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