








Química Biotecnológica e Agroindustrial
Publicado por Da Redação em 17 de julho de 2015 - 11:29 - Categoria: Cursos e palestras

De 8 a 11 de setembro, o Departamento de Química, da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Riberião Preto (FFCLRP) da USP, organiza o primeiro Encontro Nacional de 
Química Biotecnológica e Agroindustrial.

O encontro reúne alunos e profissionais que atuam nas áreas de Farmácia, Química, 
Biologia e de Alimentos para tratar assuntos atuais da área de química com ênfase em 
biotecnologia e agroindústria.

Serão oferecidos minicursos, palestras científicas e palestras técnicas, além de possibilitar 
os alunos de graduação e de pós-graduação a apresentarem seus trabalhos na forma de 
pôster e participarem de atividades sociais

As inscrições devem ser feitas no site do evento [1] e os valores variam entre R$50,00 e 
R$500,00. Os interessando podem submeter seus trabalhos até dia 15 de agosto, 

seguindo as instruções deste link [2].

As atividades começam às 8 horas, no Auditório da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto 
(FDRP) da USP, localizada na Av. Bandeirantes, 3.900.

Maiores informações: site www.enqbiotec.com
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Pós-doutorado
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O Departamento de Biologia Celular e Molecular da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto (FMRP) da USP está com inscrições abertas para uma bolsa de pós-doutorado na 
área de Genética/Biologia molecular/Parasitologia molecular.

O projeto de pesquisa é Investigação sobre fatores e mecanismos do controle de 
expressão gênica em Leishmania: do papel de modificações pós-traducionais, RNAs não 
codificadores, cis-elementos e amplificação gênica, e tem como responsável a professora 
Angela Kaysel Cruz, da FMRP.

Entre os requisitos para participar, é preciso ser doutor em parasitologia, bioquímica, 
genética, biologia molecular ou áreas afins, ter conhecimento em biologia molecular, 
experiência com parasitas protozoários ou genômica e habilidades computacionais 
relacionadas. É desejável que o candidato seja  fluente em Inglês e se não for fluente em 
português, deve estar disposto a aprender em um curto período de tempo. O candidato 
selecionado receberá bolsa de pós-doutorado da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp). Detalhes sobre valores e regulamento no site [1] da 
Fapesp.

As inscrições devem ser feitas até o dia 1º de setembro de 2015, pelo e-mail 
akcruz@fmrp.usp.br [2] anexando carta de intenções; Curriculum Vitae com lista de 
publicações; cópia do diploma de doutorado e cartas de recomendação de dois 
profissionais, com seus endereços de e-mail. Entrevista presencial ou por Skype, será 
agendada para os candidatos que atenderem aos requisitos apresentados.

Mais informações: (16) 3315.3258; email gilson@fmrp.usp.br [2]
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Computação aplicada
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A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da USP acaba de 
criar o mestrado em Computação Aplicada e os interessados têm até dia 31 de julho para 
as inscrições no processo de seleção.

O novo curso é ligado ao Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Computação 
Aplicada (PPG-CA) da FFCLRP. Foi criado para capacitar profissionais na aplicação da 
computação como ferramenta na solução de problemas relacionados à integração da 
computação com outras áreas do conhecimento.

Para saber mais detalhes, como os orientadores e as linhas de pesquisa, e também 
acessar a íntegra do edital e fazer as inscrições, os interessados devem entrar na página 

da PPG-CA [1] na internet.

Mais informações: (16) 3315-3513
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Hacking Health
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Por: Ana Cunha, Assessoria de Imprensa da Supera Parque Tecnológico de Ribeirão Preto

Pela primeira vez o Brasil irá receber o movimento Hacking Health – que visa melhorar a 
área da saúde por meio da criação de soluções tecnológicas tangíveis e aplicáveis. Trata-
se de uma ação colaborativa entre agentes da saúde como médicos, hospitais e outros 
profissionais, desenvolvedores de softwares, designers, administradores e interessados.

O lançamento será no dia 23 de julho, a partir das 8h30, durante as comemorações do 
aniversário de 12 anos da Supera Incubadora de Empresas.

Além do lançamento do Hacking Health, o primeiro dia das atividades do aniversário da 
Supera Incubadora de Empresas prevê apresentação de parceiros como a Zoom Education 
for Life, pitch presentation com as empresas incubadas e programa Supera Educa, além 
de minicursos.

As inscrições para o primeiro dia de programação devem ser feitas online [1]. O 
aniversário da Incubadora segue no dia 24 de julho, com a realização da final do concurso 

nacional BioBusiness Brasil, com inscrições também online [2]. Programação completa de 
aniversário está disponível no link das inscrições.

O evento acontece no auditório do Supera Parque (prédio II), na Avenida Nadir Aguiar 
1805, campus de Ribeirão Preto da USP.

A Supera Incubadora de Empresas integra o Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, gerido 
pela Fundação Instituto Polo Avançado da Saúde (Fipase). O Parque Tecnológico de 
Ribeirão Preto é resultado de uma parceria entre a Fipase, USP, Prefeitura Municipal de 
Ribeirão Preto e Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo e está instalado 
no campus da USP local.

Mais informações: (16) 3315-0735
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