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Estão abertas, até 26 de junho, as inscrições com desconto para a primeira edição do 
International Workshop on Cutting Edge Tools in Neuroscience (CETneuro), promovido 
pelo Programa de Pós-Graduação em Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto (FMRP) da USP, que será de 3 a 5 de julho em Ribeirão Preto.

O evento contará com a presença de palestrantes brasileiros e estrangeiros e o objetivo é 
reunir grupos de neurocientistas experimentais, do Brasil e do exterior, para discutir como 
métodos recém-desenvolvidos, como registros eletrofisiológicos com eletrodos de alta 
densidade, abordagens computacionais e optogenética, estão mudando a forma de olhar 
para o cérebro.

Voltado para alunos de graduação, pós-graduação, pós-doutorandos e professores, as 
inscrições para o CETneuro variam de R$105,00 a R$175,00 e podem ser feitas pelo site 

do evento [1]. Os participantes poderão integrar conceitos e avaliar o impacto de 
tecnologias que são consideradas as mais avançadas em seus respectivos campos de 
atuação.

Os estudantes têm até o dia 22 de junho para encaminhar os trabalhos científicos, em 

inglês, para o e-mail cetneuro@grupoverdeciencia.com.br [2]. Informações sobre o 
regulamento estão disponíveis no site do workshop. Para concorrer, é necessário, 
primeiramente, fazer a inscrição no congresso.

O workshop CETneuro faz parte dos eventos-satélite da International Brain Research 
Organization (IBRO) 2015, e será realizado na Av. Bandeirantes, 3.900, Ribeirão Preto.

Mais informações: (16) 3315-4535; site 
http://grupoverdeciencia.com.br/cetneuro/about/
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Radiações Ionizantes
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No dia 10 de junho, às 16h45, o Departamento de Física, da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da USP realiza o seminário Metrologia das 
Radiações Ionizantes.

A apresentação é de Karla Cristina de Souza Padrão, pesquisadora da Comissão Nacional 
de Energia Nuclear e Chefe do Serviço de Metrologia das Radiações Ionizantes da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear, Rio de Janeiro, que falará sobre o funcionamento 
do sistema metrológico internacional e sobre a metrologia das radiações ionizantes no 
Brasil.

A realização é do Programa de Pós-Graduação em Física Aplicada à Medicina e Biologia 
(FAMB) da FFCLRP, é gratuito e aberto ao público. Para participar basta comparecer na 
sala 11 do Bloco Didático das Exatas, B4, da FFCLRP, campus da USP em Ribeirão Preto, 
Avenida Bandeirantes, 3.900.

Mais informações: (16) 3315-3693 e-mail: fisica@ffclrp.usp.br
[1]
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