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Trajetórias do Desejo
Publicado por Da Redação em 16 de junho de 2015 - 14:59 - Categoria: Cursos e palestras

No dia 17, às 12h30, a Liga de Estudos de Gênero e Sexualidade da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP promove a palestra Trajetórias do Desejo:
mediações sociais e históricas na busca por parceiros amorosos/sexuais entre homens.
O palestrante será João Paulo Ferreira, bacharel em gerontologia e mestrando em
sociologia pela Universidade Federal de São Carlos (UFScar). A linha de pesquisa de
Ferreira reúne temas relacionados ao estudo da sexualidade, mídias digitais, gênero,
desejo e masculinidade.
O evento, gratuito e sem necessidade de inscrições terá lugar no Auditório I da EERP, Av.
Bandeirantes, 3.900, campus da USP de Ribeirão Preto.
Mais informações: (16) 3315.3389
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Por Crislaine Messias, do Serviço de Comunicação Social do Campus de Ribeirão Preto
Até dia 28 de junho, estão abertas as inscrições para o curso Formação à Distância de
Pesquisadores em Álcool e outras Drogas Psicoativas. Promovido pela Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP, ele será realizado de 3 a 6 de agosto.
A atividade é direcionada a professores, mestrandos, doutorandos e profissionais da área
da educação, saúde e justiça, que tenham conhecimento básico ou experiência em
pesquisas relacionadas ao uso de drogas lícitas ou ilícitas.
O curso disponibilizará 50 vagas, sendo 15 vagas para profissionais brasileiros e 35 vagas
para profissionais da América Latina, Caribe e África Portuguesa. Serão de 600 horas,
distribuídas em três módulos a distância, um módulo presencial e elaboração de uma
monografia.
[1]

A inscrição para o curso é gratuita e deve ser feita pela internet . O módulo presencial
será na EERP, campus da USP em Ribeirão Preto, Av. Bandeirantes, 3900. Os
participantes que não residem em Ribeirão Preto terão suas despesas de viagem,
hospedagem e alimentação custeadas pelo curso. Confira mais informações no site do
evento [2].
Mais informações: e-mail cursoad@eerp.usp.br

[3]
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Simpósio Imagem Corporal
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Por Crislaine Messias, do Serviço de Comunicação Social do Campus de Ribeirão Preto
Até dia 26 de junho, estão abertas as inscrições para o oitavo Internacional Symposium of
Body Imaging, promovido pelo Centro de Ciências da Imagem e Física Médica da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP. Ele será realizado entre os dias
26 e 27 de junho.
A programação do simpósio contará com a presença de palestrantes nacionais e
internacionais e o objetivo é apresentar e discutir as principais inovações no diagnóstico
por imagem em medicina interna, através da interação com profissionais de várias
disciplinas.
Direcionado para graduandos, pós-graduandos, residentes, professores e profissionais da
área da saúde, as inscrições variam de R$ 400,00 a R$ 850,00 e devem ser feitas neste
[1]
endereço eletrônico .
O evento é coordenado pelos professores Jorge Elias Junior e Valdair Francisco Muglia, da
FMRP, e tem o apoio da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência (FAEPA), do
Hospital das Clínicas da FMRP.
O local do simpósio é o Centro de Convenções de Ribeirão Preto, Rua Bernardino de
Campos, 999, Ribeirão Preto.
Mais informações: (16) 3967-1003
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Por Crislaine Messias, do Serviço de Comunicação Social do Campus de Ribeirão Preto
Dia 17 de junho, às 10 horas, será realizada mais uma edição do programa Colóquios em
Ciência da Computação, do Departamento de Computação e Matemática (DCM) da
Faculdade Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da USP.
O convidado é o professor Antonio Adilton Carneiro, do Departamento de Física da
FFCLRP, que falará sobre “Tecnologias desenvolvidas pelo grupo de Inovação em
Instrumentação Médica e Ultrassom e a criação de Startups (GIIMUS)”.
O GIIMUS foi criado em 2004 e atua em pesquisas científicas e tecnológicas voltadas para
o desenvolvimento de produtos e processos aplicados ao diagnóstico e terapia clínica
usando técnicas não ionizantes, como ultrassom, ótica e magnetismo.
A palestra é gratuita, aberta ao público e será na sala 502, Bloco 1 do Departamento de
Computação e Matemática da FFCLRP, campus da USP em Ribeirão Preto, Av.
Bandeirantes, 3900.
Mais informações: (16) 3315-0562
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