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Do Serviço de Comunicação da PUSPRP
Estão abertas as inscrições online (http://caipyra.python.org.br/) para o Caipyra 2016, que acontecerá nos dias 25 e 26 de junho, a partir das 9 horas, em Ribeirão
Preto. O objetivo do evento é difundir e trocar experiências do universo Python entre as universidades, empresas e instituições da sociedade civil para estimular o desenvolvimento
da área no interior do Brasil.
Os interessados poderão participar apenas como público das palestras ou como palestrantes. Para se inscrever na segunda opção, o interessado deverá realizar uma apresentação
de no máximo 40 minutos sobre qualquer tema da área Python, ou seja, da linguagem de programação, como web, computação científica, desktop, educacional, ou até mesmo
relatos relacionados ao tema. Os valores das inscrições variam de R$50,00 à R$80,00.
O evento é uma organização do Grupo de Usuários Python de Ribeirão Preto (GrUPyRP) 2016, em parceria com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto
(FFCLRP), a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) e o Centro de Tecnologia da Informação de Ribeirão Preto (CeTIRP), todos da USP.
O local é o Anfiteatro de Bioquímica do Prédio Central da FMRP, campus USP em Ribeirão Preto.
“Caipyra 2016″ vai discutir linguagem de programação Python
Objetivo é difundir e trocar experiências do universo Python entre as
universidades, empresas e instituições da sociedade civil.
Data
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http://www.eventos.usp.br/?events=caipyra2016vaidiscutirlinguagemdeprogramacaopython
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Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
No dia 24 de junho, às 9 horas, o Hemocentro de Ribeirão Preto promove a palestra Somos Maquiavélicos. O evento faz parte do projeto Educação Corporativa Lições
de bem viver.
O palestrante é Julio Cesar Pompeu, doutor em Psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), professor de Ética e Teoria do Estado na UFES e autor do livro
Somos Maquiavélicos: o que Maquiavel nos ensinou sobre a natureza humana.
A palestra é gratuita, aberta a toda comunidade, e os interessados devem retirar seus ingressos, pessoalmente, até o dia 17 de junho, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas, na
Assessoria Técnica do Hemocentro.
O evento será no Anfiteatro Vermelho do Hemocentro, Rua Tenente Catão Roxo, 2501.
“Somos Maquiavélicos” integra o projeto Educação Corporativa
A palestra será ministrada por Julio Cesar Pompeu, professor de Ética e Teoria
do Estado na UFES e autor do livro Somos Maquiavélicos: o que Maquiavel nos
ensinou sobre a natureza humana.
Data
24/06/16 | 09:00  12:00
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http://www.eventos.usp.br/?events=somosmaquiavelicosintegraoprojetoeducacaocorporativa
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Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
Estão abertas as inscrições gratuitas para o Cursinho Popular, promovido pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP) da USP, em parceria
com o Centro Acadêmico Lourenço Roselino.
Para participar, os interessados devem preencher formulário disponível no site do Cursinho Popular da Farmácia (http://www.calr.com.br/cursinho/) , até o dia 18 de junho.
Os candidatos precisam preencher questionário socioeconômico, que será um dos critérios de seleção, e todas as informações declaradas no formulário sobre identidade e renda
deverão ser comprovadas no momento da matrícula.
O cursinho prévestibular é voltado para alunos de baixa renda, que tenham concluído ou que estejam cursando 3° ano do ensino médio em escolas públicas. Os candidatos vão
passar por uma prova de conhecimentos gerais, que será realizada no dia 25 de junho, para o preenchimento das 30 vagas.
As aulas têm início no segundo semestre deste ano, com foco no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Coordenado pelos alunos do Centro Acadêmico Lourenço Roselino, da
FCFRP, o objetivo é fornecer aos alunos acesso à educação e apoio de forma gratuita, que possibilite posteriormente, ingresso ao ensino superior de qualidade.
Cursinho Popular da Farmácia recebe inscrições
Coordenado pelos alunos do Centro Acadêmico Lourenço Roselino, da FCFRP,
o objetivo é fornecer aos alunos acesso à educação e apoio de forma gratuita,
que possibilite posteriormente, ingresso ao ensino superior de qualidade.
Data
25/06/16 | 09:00  14:00

Tipo de Evento
Institucional (http://www.eventos.usp.br/?event
types=institucional)

http://www.eventos.usp.br/?events=cursinhopopulardafarmaciarecebeinscricoes
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Do dia 24 ao dia 26 de junho, a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP realiza a sétima Jornada Paulista de Doenças Sexualmente Transmissíveis.
O evento constará de mesas redondas, conferências, relato de experiências pelos serviços e apresentação de temas livre. Serão abordados temas como sífilis, herpes
genital, HIV/Aids, hepatites, HPV, vulvovaginites, enfermagem em DST e dilemas no uso da penicilina na prática.
Aos que desejarem apresentar trabalhos, a submissão deve ser realizada até 20 de maio. Será conferido certificado ao melhor trabalho apresentado na categoria.
A jornada é voltada aos alunos de graduação dos cursos de saúde e de direito. As inscrições variam de R$50 a R$150, com gratuidade para sócios da SBDST. Detalhes sobre
inscrições neste link (http://www.sptur.com.br/evento/exibeInscricao.php?idEv=37) .
O evento acontece no Stream Palace Hotel, em Ribeirão Preto.
Enfermagem de Ribeirão Preto realiza jornada sobre DSTs
O evento constará de mesas redondas, conferências, relato de experiências
pelos serviços e apresentação de temas livre.
Data
24/06/16  25/06/16 | 08:00  18:00

Tipo de Evento
Evento científico (http://www.eventos.usp.br/?event
types=eventocientifico)
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egir@eerp.usp.br (mailto:egir@eerp.usp.br)

http://www.eventos.usp.br/?events=enfermagemderibeiraopretorealizajornadasobredsts

1/3

14/06/2016

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto promove simpósio de Pneumologia » USP Eventos – Universidade de São Paulo  Eventos pela USP

(http://www.eventos.usp.br)

Home (http://www.eventos.usp.br) | Fale conosco (http://www5.usp.br/falecomausp/falecomausp/) | RSS (http://www.eventos.usp.br/?page_id=111)
Mais eventos
Proximos Eventos
15/06/2016
Palestra discute técnicas e experiências sobre etnografia de documentos (http://www.eventos.usp.br/?events=palestraabordatecnicaseexperienciassobreetnografiade
documentos)

15/06/2016
Palestra tem como tema Negócios de Impacto Social (http://www.eventos.usp.br/?events=palestratemcomotemanegociosdeimpactosocial)
15/06/2016
Edusp lança o livro Érico Veríssimo, Escritor do Mundo (http://www.eventos.usp.br/?events=edusplancaolivroericoverissimoescritordomundo)
15/06/2016
Estão abertas as inscrições para Oficina de Confecção de Sabão (http://www.eventos.usp.br/?events=estaoabertasasinscricoesparaoficinadeconfeccaodesabao)
15/06/2016
Palestra aborda Indução de antibióticos contra a tuberculose (http://www.eventos.usp.br/?events=palestraabordainducaodeantibioticoscontraatuberculose)
15/06/2016
Faculdade de Saúde Pública promove palestra sobre big data em saúde (http://www.eventos.usp.br/?events=faculdadedesaudepublicapromovepalestrasobrebigdataem
saude)

15/06/2016
Modelos em análise de sobrevivência é tema de workshop (http://www.eventos.usp.br/?events=modelosemanalisedesobrevivenciaetemadeworkshop)
Mais Opções
Por Campi
Por unidades
Tipos de evento

JUN 25

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto promove simpósio de Pneumologia
Like

0

Tweet

(http://www.google.com/calendar/event?
action=TEMPLATE&text=Faculdade
de Medicina de Ribeirão
Preto promove simpósio
de
Pneumologia&dates=20160625T120000Z/20160625T210000Z&details=Estão
abertas as inscrições
para o Simpósio de
Pneumologia, promovido
pelo Departamento de
Clínica Médica da
Faculdade de Medicina
da
USP.http://www.eventos.usp.br/?
events=faculdadede
medicinaderibeirao
pretopromovesimposio
de
pneumologia&location=&trp=false&sprop=&sprop=name:USP%20Eventos)
(javascript:void(0))

Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
Estão abertas as inscrições para o Simpósio de Pneumologia, promovido pelo Departamento de Clínica Médica, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da
USP.
O simpósio, que será realizado no dia 25 de junho, vai abordar temas como Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e Asma; Hipertensão Pulmonar; Distúrbios Respiratórios do Sono;
Doença Intersticial Pulmonar; Derrame Pleural e Pneumologia Pediátrica e Cirurgia Torácica.
O evento conta com o apoio da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência (FAEPA), do Hospital das Clínicas da FMRP, e é direcionado a graduandos, pósgraduandos,
residentes, professores e profissionais da área da saúde.
A taxa de inscrição vai de R$ 60 a R$ 100 e deve ser feita pelo email simpósio.clinicamedica@yahoo.com.br (mailto:simpósio.clinicamedica@yahoo.com.br) , ou pessoalmente no
Departamento de Clínica Médica.
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto promove simpósio de Pneumologia
Estão abertas as inscrições para o Simpósio de Pneumologia, promovido pelo
Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP.
Data
25/06/16 | 09:00  18:00

Tipo de Evento
Evento científico  biológicas
(http://www.eventos.usp.br/?eventtypes=evento
cientificobiologicas)

Telefone
(16) 36022958

http://www.eventos.usp.br/?events=faculdadedemedicinaderibeiraopretopromovesimposiodepneumologia
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No dia 24 de junho, das 9h30 às 11h20, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP) da USP realiza mais uma edição do evento
Research Arena. Dessa vez, o tema debatido é Governança em Empresas Familiares.
O professor Luiz Ricardo Kabbach de Castro, da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da USP, vai apresentar o paper “The Benefits of Family Control: How family corporate
governance enables investiment”. Logo depois, o professor da FEARP Marcelo Pagliarussi faz a mediação do debate.
O evento terá transmissão via IPTV (http://iptv.usp.br/) . As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas neste link (https://app.fearp.usp.br/forms/gera.php?form=ppgcc240616) .
Governança em Empresas Familiares é tema de palestra
A palestra é ministrada pelo professor Luiz Ricardo Kabbach de Castro (EESC),
seguida de debate mediado pelo professor da FEARP Marcelo Pagliarussi.
Data
24/06/16 | 09:30  11:20

Tipo de Evento
Evento científico  exatas
(http://www.eventos.usp.br/?eventtypes=evento
cientificoexatas)

Site https://app.fearp.usp.br/forms/gera.php?
form=ppgcc240616
(https://app.fearp.usp.br/forms/gera.php?
form=ppgcc240616)

Telefone
(16) 33150670

Investimento

http://www.eventos.usp.br/?events=governancaemempresasfamiliaresetemadepalestra
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Proximos Eventos
15/06/2016
Palestra discute técnicas e experiências sobre etnografia de documentos (http://www.eventos.usp.br/?events=palestraabordatecnicaseexperienciassobreetnografiade
documentos)

15/06/2016
Palestra tem como tema Negócios de Impacto Social (http://www.eventos.usp.br/?events=palestratemcomotemanegociosdeimpactosocial)
15/06/2016
Edusp lança o livro Érico Veríssimo, Escritor do Mundo (http://www.eventos.usp.br/?events=edusplancaolivroericoverissimoescritordomundo)
15/06/2016
Estão abertas as inscrições para Oficina de Confecção de Sabão (http://www.eventos.usp.br/?events=estaoabertasasinscricoesparaoficinadeconfeccaodesabao)
15/06/2016
Palestra aborda Indução de antibióticos contra a tuberculose (http://www.eventos.usp.br/?events=palestraabordainducaodeantibioticoscontraatuberculose)
15/06/2016
Faculdade de Saúde Pública promove palestra sobre big data em saúde (http://www.eventos.usp.br/?events=faculdadedesaudepublicapromovepalestrasobrebigdataem
saude)

15/06/2016
Modelos em análise de sobrevivência é tema de workshop (http://www.eventos.usp.br/?events=modelosemanalisedesobrevivenciaetemadeworkshop)
Mais Opções
Por Campi
Por unidades
Tipos de evento
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Nos dias 24 e 25 de junho, o Núcleo de AIDS e Doenças Sexualmente Transmissíveis da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP realiza a
sétima Jornada Paulista de Doenças Sexualmente Transmissíveis.
Interessados podem submeter resumos para apresentação até o dia 20 de maio. As inscrições para ouvintes podem ser feitas até o dia 6 de maio com custo entre R$ 50,00 e R$
100,00, e após essa data com custo entre R$ 80,oo e R$ 150,00. Profissionais sócios da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis são isentos da taxa de
inscrição. As inscrições podem ser realizadas neste link (http://www.sptur.com.br/evento/exibeInscricao.php?idEv=37) .
O local é o Stream Palace Hotel, em Ribeirão Preto.
Ribeirão Preto recebe Jornada Paulista de Doenças Sexualmente
Transmissíveis
Evento é organizado pelo Núcleo de AIDS e Doenças Sexualmente
Transmissíveis da EERP.
Data
24/06/16  25/06/16

Tipo de Evento
Evento científico  biológicas
(http://www.eventos.usp.br/?eventtypes=evento
cientificobiologicas)

Email

contato@dstsaopaulo.com.br
(mailto:contato@dstsaopaulo.com.br)

Site

http://www.eventos.usp.br/?events=ribeiraopretorecebejornadapaulistadedoencassexualmentetransmissiveis
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Da Assessoria de Imprensa do PUSPRP
No período de 23 a 25 de junho, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) realiza a 26º edição do Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Estado
de São Paulo (COTESP), com o tema Evidências na Abordagem das Lesões Articulares Do Diagnóstico ao Tratamento.
O objetivo é abordar o aumento da frequência de lesões articulares, tanto as lesões traumáticas quanto as degenerativas, discutindo as recentes formas de tratamento destas lesões
articulares e também dos traumas.
O evento conta com a presença de palestrantes nacionais e internacionais, entre eles os professores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP, Celso Herminio
Ferraz Picado, Fabricio Fofagnolo, Fernando Herrero, Helton Luiz Aparecido Defino, Nilton Mazzer, Ricardo Antonio Tavares, Rogério Carneiro Bitar, Marcelo Teixeira
Castiglia e Flavio Calil Petean.
Voltado a graduandos, pósgraduandos, professores e residentes de Ortopedia e Traumatologia, o evento é uma ação preparatória para o exame de obtenção do Título de Especialista
em Ortopedia e Traumatologia (TEOT) organizado pela SBOT.

Ribeirão Preto sedia Congresso de Ortopedia e Traumatologia
O objetivo é abordar o aumento da frequência de lesões articulares, tanto as
lesões traumáticas quanto as degenerativas, discutindo as recentes formas de
tratamento.
Data
23/06/16  25/06/16 | 09:00  18:00
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Evento científico  biológicas
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