




Vias neurais e fertilidade

Publicado por Da Redação em 8 de junho de 2015 - 16:47 - Categoria: Cursos e palestras

No dia 10 de junho, às 10 horas, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da 
USP promove a palestra Vias neurais que regulam a fertilidade: ação do hormônio 
prolactina em neurônios Kiss1, com a professora Renata Frazão, do Departamento de 
Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da USP.

A palestra será na Sala Prof. Miguel Rolando Covian, na FMRP, aberta ao público e 
gratuita.

Mais informações: (16) 3315.3012 ou e-mail: 

vanzela@rfi.fmrp.usp.br
[1]
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Formação socioambiental

Publicado por Da Redação em 8 de junho de 2015 - 16:15 - Categoria: Cursos e palestras

Estão abertas inscrições para o curso de formação socioambiental do campus de Ribeirão 
Preto, promovido pela Superintendência de Gestão Ambiental.

Entre as atividades estão: debates, palestras, documentários e também oficinas que 
possibilitem reflexões e discussões sobre diversos aspectos da temática de 
sustentabilidade.

O primeiro encontro é dia  9 de junho, a partir das 13h30, no Anfiteatro Lucien Lison, da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da USP, com o tema 
Sustentabilidade: Caminhos, Trilhas e Olhares.

Os demais cursos ocorrerão durante todo o mês de junho, são voltados para os 
funcionários do campus da USP em Ribeirão Preto e as inscrições, gratuitas, devem ser 

realizadas pelo site [1], onde também podem ser encontradas mais informações.

Mais informações: (11) 3315-0413 email dubenedicto@usp.br
[2]
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Projeto CEO

Publicado por Rita Stella, de Ribeirão Preto em 8 de junho de 2015 - 14:30 - Categoria: 
Cursos e palestras

No dia 10 de junho, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão 
Preto (FEARP) da USP realiza mais uma edição do Projeto CEO. O objetivo é aproximar o 
público universitário e a sociedade da realidade de diretores executivos de renomadas 
empresas brasileiras.

No evento, profissionais que ocupam importantes funções executivas contam suas 
histórias, o caminho que trilharam para conquistar o cargo e as experiências que 
passaram até chegar a ocupar algumas das posições mais almejadas dentro das 
empresas.

Esta edição traz Rodolfo Savegnago, gerente de operações e membro do Conselho 
Administrativo do Supermercado Savegnago, e João Borges, co-fundador e vice-
presidente da DreamShaper e diretor da associação Acredita Portugal, ONG que oferece 
capacitação empreendedora para mais de 100 mil pessoas naquele país.

O Projeto CEO é organizado pela Júnior FEARP Consultoria & Planejamento. As atividades 
serão realizadas a partir das 15 horas, no Anfiteatro Prof. Dr. Ivo Torres, Bloco A da 
FEARP, na Av. Bandeirantes, 3.900, Ribeirão Preto. O evento é aberto ao público e os 
ingressos, no valor de R$ 10,00, já estão à venda. Confira todos os detalhes no Facebook 

do Projeto CEO [1].

A Júnior FEARP Consultoria & Planejamento realiza projetos de consultoria personalizados 
e com qualificação profissional, avaliados pelo corpo docente da FEARP. Como a empresa 
é uma instituição civil sem fins lucrativos, formada e gerida por alunos dos cursos de 
graduação, os preços praticados são inferiores aos do mercado. O tipo de serviço 
oferecido permite que micro e pequenas empresas possam solucionar problemas e 
necessidades. A Júnior FEARP fica na Rua das Paineiras, Casa 9, Ribeirão Preto.

Mais informações: (16) 3315-3897 / 98828-3668
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Hanseníase
Publicado por Da Redação em 8 de junho de 2015 - 13:45 - Categoria: Cursos e palestras

A Liga de Hanseníase da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP realiza 
no dia 9 de junho a palestra Direitos e deveres dos pacientes com hanseníase.

O evento acontece às 12h30 no Auditório II da EERP, na Av. Bandeirantes, 3.900, 
Ribeirão Preto. A entrada é gratuita e as inscrições devem ser feitas no local da palestra.

Mais informações: email liga.hanseniase.usp@gmail.com [1]
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Gestão de Organização e Saúde
Publicado por Da Redação em 8 de junho de 2015 - 13:30 - Categoria: Cursos e palestras

Estão abertas, até 10 de junho, as inscrições para a Segunda Jornada em Gestão de 
Organização e Saúde, que será dias 12 e 13 de junho. A promoção é da Liga Academia de 
Gestão e Economia em Saúde (LAGES), da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
(FMRP) da USP em parceria com o Hospital das Clínicas da FMRP.

O objetivo do evento é discutir temas como a judicialização na saúde, terceirização na 
área, as implicações éticas de prescrições médicas, por meio de palestras e mesas-
redondas com palestrantes da FMRP, da Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP) da USP, do Hospital das Clínicas da FMRP e do 
Hospital Estadual Américo Brasiliense.

A jornada é voltada para graduandos, pós-graduandos, profissionais da saúde, da 
administração e áreas relacionadas, de Ribeirão Preto e região. As inscrições variam de 
R$10, 00 a R$30,00, e podem ser feitas com envio de nome e instituição para o e-mail: 

jornadahcrp@gmail.com [1]. Confira a programação completa no site do evento [2].

No dia 12 de junho, o evento terá início às 18 horas, e no dia 13 de junho, a partir das 
8h30. A Segunda Jornada em Gestão de Organização e Saúde será realizada no Anfiteatro 
Carlos Eduardo Martinelli, do Centro de Educação e Aperfeiçoamento Profissional em 
Saúde (CEAPS), que fica no Hospital das Clínicas da FMRP, na Av. Bandeirantes, 3.900, 
Ribeirão Preto.

Mais informações: e-mails jose.eduardo.lima@usp.br [1] e 

joseeduardocgr@gmail.com [1]
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