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No dia 15 de agosto, a partir das 8h30, os professores Inalda Facincani e Carlos Augusto
Fernandes Molina, ambos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP) da USP
fazem palestra sobre Infecções urinárias-bacteriúria assintomática- atualização em
Urologia Pediátrica.
A palestra é voltada para pediatras e profissionais da área da saúde e integra a
programação do Curso Continuado de Pediatria 2015. As inscrições custam R$50,00 e
devem ser feitas no local do evento, que será no Anfiteatro da Unidade de Emergência do
Hospital das Clínicas da FMRP, Rua Bernardino de Campos, 1.000, Ribeirão Preto.
Mais informações: (16)3602-2808; e-mail duboleta@fmrp.usp.br
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A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP acaba de lançar site com
informações e orientações sobre diabetes tipo 1, especialmente elaborado para crianças e
jovens.
O espaço, com informações claras e objetivas e com uma linguagem bem simples, traz
informações gerais sobre a diabetes, tratamento e definições sobre glicose, insulina,
hipoglicemia e hiperglicemia, carboidratos e contagem de carboidratos. Na aba dedicada
para crianças, vem a definição da diabetes tipo 1, informações sobre orientação alimentar
e aconselhamento escolar. Já os jovens vão encontrar informações sobre diabetes e
atividades física e esportes, diabetes & sexo e contracepção, e ainda, diabetes e os
percings e tatuagens.
Os pais e responsáveis poderão saber mais sobre amamentação e diabetes, práticas
alimentares na infância e a importância da equipe multidisciplinar no atendimento aos
portadores de diabetes. O site também mantém um fórum, onde os leitores podem enviar
dúvidas, perguntas e opiniões para os gerenciadores de conteúdo. A iniciativa é da aluna
do curso de Nutrição e Metabolismo da FMRP, Érika Monteiro Silva, com orientação do
professor Raphael Del Roio Liberatore Junior, do Departamento de Pediatria e Puericultura
da FMRP, com apoio dos alunos do curso de Informática Biomédica, curso interunidades
entre FMRP e Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da USP.
Para acompanhar os leitores na aventura de descobrir tudo sobre a Diabetes tipo 1, os
organizadores elegeram um simpático leãozinho que precisa de um nome. Por isso,
lançaram campanha para dar nome ao mascote. Para participar, basta preencher o
cadastro em um dos postos de divulgação, ou no próprio site, clicar no banner “Concurso
Cultural Crianças com Diabetes”, fazer o cadastro e deixar a sugestão. O nome mais
criativo será escolhido pela comissão organizadora do site e será premiado com um
[1]
Tablet. O anúncio do ganhador será dia 10 de setembro no próprio site .
Mais informações: site http://criancascomdiabetes.fmrp.usp.br
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No dia 13 de agosto, a partir das 19h30, a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP)
da USP entrega mais um título de professor Emérito, desta vez para o professor Luiz
Olavo Baptista, da Faculdade de Direito (FD) da USP. Em junho último, o professor Tércio
Sampaio Ferraz Junior, também da FD-USP, foi o primeiro a receber o título concedido
pela Unidade.
A solenidade será no auditório da FDRP (Av. Bandeirantes, 3.900, Ribeirão Preto), e a
saudação ao homenageado será feita pelo professor Celso Lafer, que também discursou
na entrega ao professor Ferraz Junior. Lafer, que tem dois títulos de professor emérito
pela USP, é aposentado do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da FD.
Na solenidade, USP Filarmônica apresenta concerto, sob regência do professor e maestro
Rubens Russomano Ricciardi, do Departamento de Música da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da USP. No programa, executa obras de José
Maria Xavier, Rubens Russomanno Ricciardi, Edmundo Russomanno, Johann Sebastian
Bach e, ainda, Lundum de 1835, de autor anônimo brasileiro, com arranjo de Rubens
Russomanno Ricciardi.
Graduado pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de SP, com
doutorado na Universidade de Paris II. É Professor Titular de Direito do Comércio
Internacional na Faculdade de Direito da USP, onde aposentou-se em 2008. Orientou mais
de 30 mestres e doutores e publicou mais de vinte livros sobre Direito Internacional e
Direito do Comércio Internacional no Brasil e no exterior.
Mais informações: (16) 3315-0115
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No dia 13 de agosto, a partir das 19h30, a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP)
da USP entrega mais um título de professor Emérito, desta vez para o professor Luiz
Olavo Baptista, da Faculdade de Direito (FD) da USP. Em junho último, o professor Tércio
Sampaio Ferraz Junior, também da FD-USP, foi o primeiro a receber o título concedido
pela Unidade.
A solenidade será no auditório da FDRP (Av. Bandeirantes, 3.900, Ribeirão Preto), e a
saudação ao homenageado será feita pelo professor Celso Lafer, que também discursou
na entrega ao professor Ferraz Junior. Lafer, que tem dois títulos de professor emérito
pela USP, é aposentado do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da FD.
Na solenidade, USP Filarmônica apresenta concerto, sob regência do professor e maestro
Rubens Russomano Ricciardi, do Departamento de Música da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da USP. No programa, executa obras de José
Maria Xavier, Rubens Russomanno Ricciardi, Edmundo Russomanno, Johann Sebastian
Bach e, ainda, Lundum de 1835, de autor anônimo brasileiro, com arranjo de Rubens
Russomanno Ricciardi.
Graduado pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de SP, com
doutorado na Universidade de Paris II. É Professor Titular de Direito do Comércio
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de 30 mestres e doutores e publicou mais de vinte livros sobre Direito Internacional e
Direito do Comércio Internacional no Brasil e no exterior.
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