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Já estão abertas as inscrições para a palestra Tecnologia e Educação: possibilidades,
virtualidades e realidades, que será dia 18 de agosto, às 14h30, com o professor Romero
Tori, da Escola Politécnica (Poli) da USP.
Segundo Tori, o emprego de recursos tecnológicos que propiciam interatividade, como a
realidade virtual, realidade aumentada, jogos e dispositivos móveis, pode contribuir para
o aumento da sensação de presença e do engajamento no ambiente educacional,
reduzindo distâncias entre alunos e professores, aprendizes e conteúdo, assim como entre
os próprios estudantes.
O professor destaca que, mesmo com o avanço tecnológico, a metodologia é a chave para
a qualidade e eficácia no aprendizado. Neste contexto, a palestra visa propiciar uma visão
panorâmica da adoção de novas tecnologias na educação, conceitos e preconceitos
relacionados ao ensino a distância (EaD) e as novas tecnologias, aprendizagem
colaborativa e o novo papel de educadores e alunos.
Encerrando a apresentação, haverá debate sobre os impactos, desafios e os próximos
passos das tecnologias e metodologias no ensino a distância.
A promoção é do Instituto de Estudos Avançados da USP, Polo Ribeirão Preto (IEA-RP) e
será no salão de eventos do Centro de Tecnologia da Informação do campus de Ribeirão
Preto (CeTI-RP) da USP. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do IEARP
[1]

Mais informações: (16) 3315-0368
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A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP está com inscrições abertas,
até o dia 11 de setembro, para o terceiro Encontro Multidisciplinar Sobre Doenças das
Vias Aéreas, que acontecerá nos dias 11 e 12 de setembro de 2015.
Serão discutidos temas como renite, imunodeficiências primárias, doença do refluxo,
infecção de refluxo, infecções de repetição, otites e triagem auditiva, entre outros.
O evento é destinado a otorrinolaringologistas, pediatras, alergistas e pneumologistas. As
[1]
inscrições custam de R$ 50,00 a R$ 100,00 e devem ser feitas no site da FMRP , onde
pode ser conferida a programação completa.
O evento será no Hotel Araucária Plaza, João Penteado, 2103, Ribeirão Preto.
Mais informações: (16) 3602-2861, email
[2]
jorgefaleiros@hcrp.fmrp.usp.br
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No dia 30 de julho, às 14 horas, o professor Ismael Galve-Roperh, da Universidade
Complutense de Madrid, Espanha, faz palestra na Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto (FMRP) da USP.
O visitante vai falar sobre O receptor canabinoide do tipo 1 promove migração neuronal
durante o desenvolvimento cerebral: implicações em má formações corticais focais.
A palestra é aberta ao público e gratuita, sem necessidade de inscrição. Será no Salão
Nobre Prof. Dr. Hélio Lourenço de Oliveira, Prédio Central da FMRP, na Av. Bandeirantes,
3900, Ribeirão Preto.
Mais informações: (16) 3315-0217
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O prédio da Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP) da
USP ficará iluminado de verde por uma semana, a partir do dia 27 de julho, para marcar o
Dia Mundial de Luta Contra o Câncer de Cabeça e Pescoço. O objetivo, alerta o professor
Luiz Carlos Conti Freitas organizador do evento na cidade, é esclarecer a população sobre
os riscos da doença e estimular o tratamento precoce, pois o número de casos tem
aumentando nos últimos tempos.
O câncer de cabeça e pescoço compreende tumores que envolvem principalmente a boca,
a faringe (garganta), a laringe (cordas vocais), os seios da face, a cavidade nasal ou a
glândula tireoide. No mundo, cerca de 650 mil novos casos surgem todos os anos. No
Brasil, 32 mil foram diagnosticadas com algum desses tipos de câncer em 2014, segundo
o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Garante o professo Freitas que se descobertos a
tempo a chance de cura desses tumores é alta. Ainda de acordo com o INCA, no ano
passado, foram registrados 15 mil casos de câncer de boca e faringe (11 mil homens e 4
mil mulheres), cerca de 9.2 mil casos de tireoide (1.1 mil em homens e 8.1 em mulheres)
e ao redor de 7.6 mil, de câncer de laringe (6.8 em homens e 770 em mulheres).
Em Ribeirão Preto, o HCFMRP registrou 230 casos novos de câncer de cabeça e pescoço
em 2013, um aumento de 25% em relação a 2012. Entre os pré-diagnosticados com
tumor na tireoide, a doença foi confirma em um a cada quatro casos. A causa exata do
câncer de tireoide não é conhecida, mas existem fatores de riscos que incluem:
tratamentos com radiação para a cabeça, pescoço ou tórax e história familiar de câncer de
tireoide.
O HCFMRP registrou também 48 pacientes com câncer de laringe e 103, de boca ou
faringe. Para esses tumores, os principais vilões são o cigarro, álcool e vírus HPV, que é
transmitido predominantemente por via sexual. O surgimento de ferida na boca, nódulo
no pescoço ou rouquidão que persista por mais de 21 dias, são sinais de alerta para o
câncer de cabeça e pescoço.
Mais informações: (16) 3602-2612
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O professor Sérgio Britto Garcia, do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto (FMRP) da USP faz palestra no dia 29 de julho, às 8h30, sobre A pósgraduação e o pós-graduando.
O evento, gratuito e sem necessidade de inscrição, é direcionado a alunos de graduação
da área de saúde e será no Anfiteatro João Samuel Meira de Oliveira, no Departamento de
Patologia da FMRP, Av. Bandeirantes, 3900, Ribeirão Preto.
Mais informações (16) 3315-3128
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Até 14 de outubro estão abertas as inscrições para o processo seletivo do mestrado em
Controladoria e Contabilidade da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
de Ribeirão Preto (FEARP) da USP. Para se inscrever é necessário que o candidato
apresente o comprovante de resultado do teste da Associação Nacional de Pós-Graduação
e Pesquisa em Administração (ANPAD), cujo prazo de inscrição para a próxima edição
termina no dia 18 de agosto. O teste ANPAD é um exame nacional que avalia
conhecimentos das línguas portuguesa e inglesa e habilidades em raciocínios lógicos,
quantitativo e analítico. A previsão é de que as aulas se iniciem em março de 2016. Mais
[1]
informações estão disponíveis no site da FEARP .
Mais informações: (16) 3315-4746; email posgrad@fearp.usp.br

[2]
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