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Mais eventos
Proximos Eventos
25/05/2016
Instituto de Psicologia discute o tema “Morte e Espiritualidade” (http://www.eventos.usp.br/?events=institutodepsicologiadiscuteotemamorteeespiritualidade)
25/05/2016
Instituto de Ciências Biológicas sedia evento sobre experiências de ensino (http://www.eventos.usp.br/?events=institutodecienciasbiologicassediaeventosobreexperiencias
deensino)

25/05/2016
Palestra sobre impacto da adoção do padrão IFRS na previsão de lucro das empresas (http://www.eventos.usp.br/?events=palestrasobreimpactodaadocaodopadraoifrsna
previsaodelucrodasempresas)

25/05/2016
A primeira infância é tema do filme O Começo da Vida (http://www.eventos.usp.br/?events=aprimeirainfanciaetemadofilmeocomecodavida)
25/05/2016
Seminário aborda teorias de unificação de corridas bancárias (http://www.eventos.usp.br/?events=seminarioabordateoriasdeunificacaodecorridasbancarias)
25/05/2016
Saúde Pública realiza oitava edição do ciclo de atualização em zoonoses (http://www.eventos.usp.br/?events=saudepublicarealizaoitavaedicaodociclodeatualizacaoem
zoonoses)

25/05/2016
Hélio Zylberstajn ministra palestra sobre mercado de trabalho e carreira (http://www.eventos.usp.br/?events=heliozylberstajnministrapalestrasobremercadodetrabalhoe
carreira)

Mais Opções
Por Campi

Por unidades

Tipos de evento

JUN 04

Aproveitamento integral dos alimentos é tema de oficina
Like

0

Tweet

(http://www.google.com/calendar/event?
action=TEMPLATE&text=Aproveitamento
integral dos alimentos é
tema de
oficina&dates=20160604T130000Z/20160604T143000Z&details=Haverá
aula expositiva sobre o
aproveitamento máximo
dos alimentos, com
receitas que podem ser
feitas em casa, além de
degustação de cardápio
variado.
http://www.eventos.usp.br/?
events=aproveitamento
integraldosalimentose
temade
oficina&location=&trp=false&sprop=&sprop=name:USP%20Eventos)
(javascript:void(0))

Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
No dia 4 de junho, entre 10 e 11h30, a Superintendência de Gestão Ambiental de Ribeirão Preto (SGARP) da USP promove a oficina Aproveitamento Integral dos
Alimentos, com Isabel Cristina Simões Correa, bolsista do Recicla e aluna da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP.
Haverá aula expositiva sobre o aproveitamento máximo dos alimentos, com receitas que podem ser feitas em casa. A programação conta ainda com degustação de cardápio variado,
como bife de casca de banana à parmegiana, arroz tipo à grega com talos e folhas de verduras e legumes variados, suco de abacaxi com casca e poupa e sobremesa de pão de mel
com casca de banana.
O evento é gratuito e aberto ao público. As inscrições devem ser feitas aqui (https://goo.gl/pK3MfB) . A oficina acontece na Casa de Estudantes de Medicina (CEM), na av. Prof. Dr.
Zeferino Vaz, campus da USP.
Aproveitamento integral dos alimentos é tema de oficina
Haverá aula expositiva sobre o aproveitamento máximo dos alimentos, com
receitas que podem ser feitas em casa, além de degustação de cardápio
variado.
Data
04/06/16 | 10:00  11:30

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

Email
recicla.rp@usp.br (mailto:recicla.rp@usp.br )

http://www.eventos.usp.br/?events=aproveitamentointegraldosalimentosetemadeoficina
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Site
https://goo.gl/pK3MfB (https://goo.gl/pK3MfB)

Telefone
(16) 33154735

Investimento
Evento Gratuito

Inscrição Inscrição Prévia Obrigatória
20/05/2016  04/06/2016
As inscrições devem ser feitas pelo site
Local

Ribeirão Preto (http://www.eventos.usp.br/?
campiunidades=ribeiraopreto)

EERP  Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto (http://www.eventos.usp.br/?campi
unidades=eerpescoladeenfermagemde
ribeiraopreto)

CEM
Endereço

Avenida Bandeirantes, 3900 CEP: 14049907 
Ribeirão Preto  SP

Importante As informações foram checadas na data de sua
publicação, mas pode haver alterações ou
cancelamentos. Recomendamos entrar em contato
com a organização do evento para confirmação.
(http://maps.google.com.br/maps?q=21.174968,47.853527+%28Avenida Bandeirantes, 3900 CEP:
14049907  Ribeirão Preto  SP%29&z=17&iwloc=&hl=ptbr)

Você pode
Envie por email esse resumo
(http://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Aproveitamento integral dos
alimentos é tema de oficina&dates=20160604T130000Z/20160604T143000Z&details=Haverá aula
expositiva sobre o aproveitamento máximo dos alimentos, com receitas que podem ser feitas em
casa, além de degustação de cardápio variado. http://www.eventos.usp.br/?events=aproveitamento
integraldosalimentosetemadeoficina&location=Avenida Bandeirantes, 3900 CEP: 14049907 
Ribeirão Preto  SP&trp=false&sprop=&sprop=name:USP%20Eventos)
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08JUN
(http://twitter.com/home?status=Desafios+para+pesquisa+em+S%C3%A3o+Paulo+s%C3%A3o+tema+de+palestra+http%3A%2F%2Fe.usp.br%2F6cw) (javascript: void(0);)
(http://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Aproveitamento integral dos alimentos é tema de
oficina&dates=20160604T130000Z/20160604T143000Z&details=Haverá aula expositiva sobre o aproveitamento máximo dos alimentos, com receitas que
podem ser feitas em casa, além de degustação de cardápio variado. http://www.eventos.usp.br/?events=aproveitamentointegraldosalimentosetemade
oficina&location=&trp=false&sprop=&sprop=name:USP%20Eventos)

Evento científico (?eventtypes=eventocientifico)
Desafios para pesquisa em São Paul... (http://www.eventos.usp.br/?events=desafiosparapesquisaemsaopaulosaotemadepalestra)
O professor Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico da FAPESP, ministra palestra sobre De...
30MAI
(http://twitter.com/home?
status=Laborat%C3%B3rios+da+Escola+de+Enfermagem+s%C3%A3o+abertos+%C3%A0+visita%C3%A7%C3%A3o+http%3A%2F%2Fe.usp.br%2F6cn)
(javascript: void(0);) (http://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Aproveitamento integral dos alimentos é tema de
oficina&dates=20160604T130000Z/20160604T143000Z&details=Haverá aula expositiva sobre o aproveitamento máximo dos alimentos, com receitas que
podem ser feitas em casa, além de degustação de cardápio variado. http://www.eventos.usp.br/?events=aproveitamentointegraldosalimentosetemade
oficina&location=&trp=false&sprop=&sprop=name:USP%20Eventos)

Institucional (?eventtypes=institucional)
Laboratórios da Escola de Enfermag... (http://www.eventos.usp.br/?events=laboratoriosdaescoladeenfermagemsaoabertosavisitacao)
O objetivo é convidar a comunidade para conhecer os espaços e os recursos atualmente disponíveis ...

(http://www5.usp.br/)

USP.br
USP hoje

Mídias da USP
Agência USP de Notícias
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EDUSP (http://www.edusp.com.br/)
IPTV (http://iptv.usp.br/)

Próreitorias (http://www5.usp.br/organizacao

page_id=6330)

http://www.eventos.usp.br/?events=aproveitamentointegraldosalimentosetemadeoficina
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Universidade de São Paulo

Pesquisa (http://www5.usp.br/?

Jornal da USP

Institutos, Faculdades e Escolas

page_id=6344)
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(http://www5.usp.br/escolasfaculdadese

Extensão (http://www5.usp.br/?

institutos)

Fale com a USP

page_id=6358)
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(http://espaber.uspnet.usp.br/espaber/)
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page_id=6363)

Revista USP
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(http://www5.usp.br/creditos)
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Webmail (http://webmail.usp.br)
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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
25/05/2016
Instituto de Psicologia discute o tema “Morte e Espiritualidade” (http://www.eventos.usp.br/?events=institutodepsicologiadiscuteotemamorteeespiritualidade)
25/05/2016
Instituto de Ciências Biológicas sedia evento sobre experiências de ensino (http://www.eventos.usp.br/?events=institutodecienciasbiologicassediaeventosobreexperiencias
deensino)

25/05/2016
Palestra sobre impacto da adoção do padrão IFRS na previsão de lucro das empresas (http://www.eventos.usp.br/?events=palestrasobreimpactodaadocaodopadraoifrsna
previsaodelucrodasempresas)

25/05/2016
A primeira infância é tema do filme O Começo da Vida (http://www.eventos.usp.br/?events=aprimeirainfanciaetemadofilmeocomecodavida)
25/05/2016
Seminário aborda teorias de unificação de corridas bancárias (http://www.eventos.usp.br/?events=seminarioabordateoriasdeunificacaodecorridasbancarias)
25/05/2016
Saúde Pública realiza oitava edição do ciclo de atualização em zoonoses (http://www.eventos.usp.br/?events=saudepublicarealizaoitavaedicaodociclodeatualizacaoem
zoonoses)

25/05/2016
Hélio Zylberstajn ministra palestra sobre mercado de trabalho e carreira (http://www.eventos.usp.br/?events=heliozylberstajnministrapalestrasobremercadodetrabalhoe
carreira)

Mais Opções
Por Campi

Por unidades

Tipos de evento

JUN 02

Curso de atualização aborda disfunções do assoalho pélvico feminino
Like

0

Tweet

(http://www.google.com/calendar/event?
action=TEMPLATE&text=Curso
de atualização aborda
disfunções do assoalho
pélvico
feminino&dates=20160602T160000Z/20160602T210000Z&details=O
curso faz parte da
programação do
segundo Treinamento em
Fisioterapia no
Tratamento da
Incontinência Urinária
Feminina, promovido
pela Faculdade de
Medicina de Ribeirão
Preto (FMRP) da
USP.http://www.eventos.usp.br/?
events=cursode
atualizacaoaborda
disfuncoesdoassoalho
pelvico
feminino&location=&trp=false&sprop=&sprop=name:USP%20Eventos)
(javascript:void(0))

Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
Estão abertas as inscrições para o curso de Atualização em Fisioterapia nas Disfunções do Assoalho Pélvico Feminino, que será realizado no dia 2 de junho, a partir das
13 horas. O curso faz parte da programação do segundo Treinamento em Fisioterapia no Tratamento da Incontinência Urinária Feminina, promovido pela Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto (FMRP) da USP.
Ministrado pela professora Elza Baracho (coordenadora do Serviço de Fisioterapia Aplicada da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e supervisora do Hospital Mater Dei,
Belo Horizonte, Minas Gerais), o curso vai abordar temas como Da Prática Clínica e Evidência Científica e Práticas Clínicas em outras Disfunções dos MAP, além da discussão de
casos clínicos e debate ao final.
O evento é organizado pelo Centro Especializado em Reabilitação (CER) do Hospital das Clinicas (HCFMRP) da USP; do Laboratório de Avaliação Funcional do Assoalho Pélvico e
da Liga de Fisioterapia na Saúde da Mulher, ambos da FMRP; do Laboratório de Pesquisa em Saúde da Mulher (Lamu) e do Núcleo de Estudo em Fisioterapia do Assoalho Pélvico,
ambos da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar).
O curso é aberto a fisioterapeutas e profissionais da área da saúde. As inscrições custam R$ 30 e devem ser feitas pelo email lafapusp@gmail.com (mailto:lafapusp@gmail.com) .
Curso de atualização aborda disfunções do assoalho pélvico feminino
O curso faz parte da programação do segundo Treinamento em Fisioterapia no
Tratamento da Incontinência Urinária Feminina, promovido pela Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP.
Data
02/06/16 | 13:00  18:00

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

Email
mrprioli@usp.br (mailto:mrprioli@usp.br)

Telefone
(16) 36024413

Investimento

Evento Pago
as inscrições custam R$30,00

Inscrição Inscrição Prévia Obrigatória
19/05/2016  02/06/2016
as inscrições custam R$ 30 e devem ser feitas pelo
email: lafapusp@gmail.com
Local

Ribeirão Preto (http://www.eventos.usp.br/?
campiunidades=ribeiraopreto)

FMRP  Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto (http://www.eventos.usp.br/?campi
unidades=fmrpfaculdadedemedicinade
ribeiraopreto)

Bloco Didático
Endereço

Avenida Bandeirantes, 3900 CEP 14049907 
Ribeirão Preto  SP

Importante As informações foram checadas na data de sua
publicação, mas pode haver alterações ou
cancelamentos. Recomendamos entrar em contato
com a organização do evento para confirmação.
(http://maps.google.com.br/maps?q=21.171446,47.860565+%28Avenida Bandeirantes, 3900 CEP
14049907  Ribeirão Preto  SP%29&z=17&iwloc=&hl=ptbr)

Você pode
Envie por email esse resumo
(http://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Curso de atualização aborda
disfunções do assoalho pélvico feminino&dates=20160602T160000Z/20160602T210000Z&details=O
curso faz parte da programação do segundo Treinamento em Fisioterapia no Tratamento da
Incontinência Urinária Feminina, promovido pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP)
da USP.http://www.eventos.usp.br/?events=cursodeatualizacaoabordadisfuncoesdoassoalho
pelvicofeminino&location=Avenida Bandeirantes, 3900 CEP 14049907  Ribeirão Preto 
SP&trp=false&sprop=&sprop=name:USP%20Eventos)

Adicione na sua agenda esse evento
+ Eventos Relacionados
Like
Tweet
0

0

|| Fale Conosco (http://www5.usp.br/falecomausp/falecomausp/)
|| Créditos (http://www5.usp.br/falecomausp/creditos/)
|| Produzido por USP Mídias Online (http://www.usp.br/ccs/?p=86)
Crie seu próprio filtro RSS com os eventos que desejar (http://www.eventos.usp.br/?page_id=111)
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20AGO
(http://twitter.com/home?status=Eventos+discutem+o+c%C3%A2ncer+de+mama+em+mulheres+jovens+http%3A%2F%2Fe.usp.br%2F6do) (javascript: void(0);)
(http://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Curso de atualização aborda disfunções do assoalho pélvico
feminino&dates=20160602T160000Z/20160602T210000Z&details=O curso faz parte da programação do segundo Treinamento em Fisioterapia no Tratamento
da Incontinência Urinária Feminina, promovido pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP.http://www.eventos.usp.br/?events=cursode
atualizacaoabordadisfuncoesdoassoalhopelvicofeminino&location=&trp=false&sprop=&sprop=name:USP%20Eventos)

Evento científico  biológicas (?eventtypes=eventocientificobiologicas)
Eventos discutem o câncer de mama ... (http://www.eventos.usp.br/?events=eventosdiscutemocancerdemamaemmulheresjovens)
O 2º Simpósio de Câncer de Mama e a 6ª Jornada de Câncer de Mama vão discutir a problemática ...
25MAI
(http://twitter.com/home?status=Palestra+sobre+quinureninas+e+dor+neurop%C3%A1tica+http%3A%2F%2Fe.usp.br%2F6dl) (javascript: void(0);)
(http://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Curso de atualização aborda disfunções do assoalho pélvico
feminino&dates=20160602T160000Z/20160602T210000Z&details=O curso faz parte da programação do segundo Treinamento em Fisioterapia no Tratamento
da Incontinência Urinária Feminina, promovido pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP.http://www.eventos.usp.br/?events=cursode
atualizacaoabordadisfuncoesdoassoalhopelvicofeminino&location=&trp=false&sprop=&sprop=name:USP%20Eventos)

Evento científico  biológicas (?eventtypes=eventocientificobiologicas)
Palestra sobre quinureninas e dor n... (http://www.eventos.usp.br/?events=palestrasobrequinureninasedorneuropatica)
A palestra Via da Quinureninas e Dor Neuropática: Um link entre o sistema imune e a sensibilizaçã...
25JUN
(http://twitter.com/home?status=Faculdade+de+Medicina+de+Ribeir%C3%A3o+Preto+promove+simp%C3%B3sio+de+Pneumologia+http%3A%2F%2Fe.usp.br%2F6dg)
(javascript: void(0);) (http://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Curso de atualização aborda disfunções do assoalho pélvico
feminino&dates=20160602T160000Z/20160602T210000Z&details=O curso faz parte da programação do segundo Treinamento em Fisioterapia no Tratamento
da Incontinência Urinária Feminina, promovido pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP.http://www.eventos.usp.br/?events=cursode
atualizacaoabordadisfuncoesdoassoalhopelvicofeminino&location=&trp=false&sprop=&sprop=name:USP%20Eventos)

Evento científico  biológicas (?eventtypes=eventocientificobiologicas)

http://www.eventos.usp.br/?events=cursodeatualizacaoabordadisfuncoesdoassoalhopelvicofeminino
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Faculdade de Medicina de Ribeirão ... (http://www.eventos.usp.br/?events=faculdadedemedicinaderibeiraopretopromovesimposiodepneumologia)
Estão abertas as inscrições para o Simpósio de Pneumologia, promovido pelo Departamento de Clín...
11JUN
(http://twitter.com/home?status=Est%C3%A3o+abertas+as+inscri%C3%A7%C3%B5es+para+curso+de+inverno+em+Imunologia+http%3A%2F%2Fe.usp.br%2F6cu)
(javascript: void(0);) (http://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Curso de atualização aborda disfunções do assoalho pélvico
feminino&dates=20160602T160000Z/20160602T210000Z&details=O curso faz parte da programação do segundo Treinamento em Fisioterapia no Tratamento
da Incontinência Urinária Feminina, promovido pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP.http://www.eventos.usp.br/?events=cursode
atualizacaoabordadisfuncoesdoassoalhopelvicofeminino&location=&trp=false&sprop=&sprop=name:USP%20Eventos)

Evento científico  biológicas (?eventtypes=eventocientificobiologicas)
Estão abertas as inscrições para... (http://www.eventos.usp.br/?events=estaoabertasasinscricoesparacursodeinvernoemimunologia)
O curso será realizado de 11 a 23 de julho, em período integral e dividido em módulos teórico e ...
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Mais eventos
Proximos Eventos
25/05/2016
Instituto de Psicologia discute o tema “Morte e Espiritualidade” (http://www.eventos.usp.br/?events=institutodepsicologiadiscuteotemamorteeespiritualidade)
25/05/2016
Instituto de Ciências Biológicas sedia evento sobre experiências de ensino (http://www.eventos.usp.br/?events=institutodecienciasbiologicassediaeventosobreexperiencias
deensino)

25/05/2016
Palestra sobre impacto da adoção do padrão IFRS na previsão de lucro das empresas (http://www.eventos.usp.br/?events=palestrasobreimpactodaadocaodopadraoifrsna
previsaodelucrodasempresas)

25/05/2016
A primeira infância é tema do filme O Começo da Vida (http://www.eventos.usp.br/?events=aprimeirainfanciaetemadofilmeocomecodavida)
25/05/2016
Seminário aborda teorias de unificação de corridas bancárias (http://www.eventos.usp.br/?events=seminarioabordateoriasdeunificacaodecorridasbancarias)
25/05/2016
Saúde Pública realiza oitava edição do ciclo de atualização em zoonoses (http://www.eventos.usp.br/?events=saudepublicarealizaoitavaedicaodociclodeatualizacaoem
zoonoses)

25/05/2016
Hélio Zylberstajn ministra palestra sobre mercado de trabalho e carreira (http://www.eventos.usp.br/?events=heliozylberstajnministrapalestrasobremercadodetrabalhoe
carreira)

Mais Opções
Por Campi

Por unidades

Tipos de evento

MAI 30

Workshop aborda os princípios básicos de Imunohistoquímica
Like

0

Tweet

(http://www.google.com/calendar/event?
action=TEMPLATE&text=Workshop
aborda os princípios
básicos de
Imunohistoquímica&dates=20160530T120000Z/20160602T210000Z&details=O
Workshop de
Imunohistoquímica inclui
aulas teóricas com a
biomédica Daniele
Ferreira, além de aulas
práticas.
http://www.eventos.usp.br/?
events=workshop
abordaosprincipios
basicosde
imunohistoquimica&location=&trp=false&sprop=&sprop=name:USP%20Eventos)
(javascript:void(0))

Com informações da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
Estão abertas, até o dia 26 de maio, as inscrições gratuitas para o segundo Workshop de Imunohistoquímica, promovido pelo Laboratório de Neuroanatomia e
Neuropsicobiologia, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP, em parceria com a empresa Biogen.
O workshop, que será realizado de 30 de maio a 2 de junho, está dividido em aulas teóricas e práticas, e vai abordar os princípios básicos da técnica de Imunohistoquímica, além de
buscar instruir sobre como escolher os melhores produtos de acordo com a pesquisa desenvolvida.
A aula teórica será apresentada pela biomédica Daniele Ferreira, pós doutora pelo Programa de PósGraduação em Biologia Molecular da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp) e assessora científica na empresa Biogen.
As inscrições devem ser feitas online (http://www.lnnfmrpusp.com.br/#!iiworkshophimuno/c1vu0) e o interessado poderá escolher o dia para realizar a aula prática, no momento da
inscrição, desde que haja vaga na data escolhida. O limite será de 20 participantes por dia, e após o preenchimento das vagas, será feita uma lista de espera.
Workshop aborda os princípios básicos de Imunohistoquímica
O Workshop de Imunohistoquímica inclui aulas teóricas com a biomédica
Daniele Ferreira, além de aulas práticas.
Data
30/05/16  02/06/16 | 09:00  18:00

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

Site

http://www.lnnfmrpusp.com.br/ (http://www.lnn
fmrpusp.com.br/)
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Investimento
Evento Gratuito

Inscrição Inscrição Prévia Obrigatória
09/05/2016  02/06/2016
As inscrições devem ser feitas online
Local Ribeirão Preto (http://www.eventos.usp.br/?campi
unidades=ribeiraopreto)

FMRP  Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto (http://www.eventos.usp.br/?campi
unidades=fmrpfaculdadedemedicinade
ribeiraopreto)

Espaço de Eventos
Endereço

Avenida Bandeirantes, 3900 CEP 14049907 
Ribeirão Preto  SP

Importante As informações foram checadas na data de sua
publicação, mas pode haver alterações ou
cancelamentos. Recomendamos entrar em contato
com a organização do evento para confirmação.
(http://maps.google.com.br/maps?q=21.171446,47.860565+%28Avenida Bandeirantes, 3900 CEP
14049907  Ribeirão Preto  SP%29&z=17&iwloc=&hl=ptbr)

Você pode
Envie por email esse resumo
(http://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Workshop aborda os princípios
básicos de Imunohistoquímica&dates=20160530T120000Z/20160602T210000Z&details=O
Workshop de Imunohistoquímica inclui aulas teóricas com a biomédica Daniele Ferreira, além de
aulas práticas. http://www.eventos.usp.br/?events=workshopabordaosprincipiosbasicosde
imunohistoquimica&location=Avenida Bandeirantes, 3900 CEP 14049907  Ribeirão Preto 
SP&trp=false&sprop=&sprop=name:USP%20Eventos)
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20AGO
(http://twitter.com/home?status=Eventos+discutem+o+c%C3%A2ncer+de+mama+em+mulheres+jovens+http%3A%2F%2Fe.usp.br%2F6do) (javascript: void(0);)
(http://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Workshop aborda os princípios básicos de
Imunohistoquímica&dates=20160530T120000Z/20160602T210000Z&details=O Workshop de Imunohistoquímica inclui aulas teóricas com a biomédica
Daniele Ferreira, além de aulas práticas. http://www.eventos.usp.br/?events=workshopabordaosprincipiosbasicosde
imunohistoquimica&location=&trp=false&sprop=&sprop=name:USP%20Eventos)

Evento científico  biológicas (?eventtypes=eventocientificobiologicas)
Eventos discutem o câncer de mama ... (http://www.eventos.usp.br/?events=eventosdiscutemocancerdemamaemmulheresjovens)
O 2º Simpósio de Câncer de Mama e a 6ª Jornada de Câncer de Mama vão discutir a problemática ...
25MAI
(http://twitter.com/home?status=Palestra+sobre+quinureninas+e+dor+neurop%C3%A1tica+http%3A%2F%2Fe.usp.br%2F6dl) (javascript: void(0);)
(http://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Workshop aborda os princípios básicos de
Imunohistoquímica&dates=20160530T120000Z/20160602T210000Z&details=O Workshop de Imunohistoquímica inclui aulas teóricas com a biomédica
Daniele Ferreira, além de aulas práticas. http://www.eventos.usp.br/?events=workshopabordaosprincipiosbasicosde
imunohistoquimica&location=&trp=false&sprop=&sprop=name:USP%20Eventos)

Evento científico  biológicas (?eventtypes=eventocientificobiologicas)
Palestra sobre quinureninas e dor n... (http://www.eventos.usp.br/?events=palestrasobrequinureninasedorneuropatica)
A palestra Via da Quinureninas e Dor Neuropática: Um link entre o sistema imune e a sensibilizaçã...
25JUN
(http://twitter.com/home?status=Faculdade+de+Medicina+de+Ribeir%C3%A3o+Preto+promove+simp%C3%B3sio+de+Pneumologia+http%3A%2F%2Fe.usp.br%2F6dg)
(javascript: void(0);) (http://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Workshop aborda os princípios básicos de
Imunohistoquímica&dates=20160530T120000Z/20160602T210000Z&details=O Workshop de Imunohistoquímica inclui aulas teóricas com a biomédica
Daniele Ferreira, além de aulas práticas. http://www.eventos.usp.br/?events=workshopabordaosprincipiosbasicosde
imunohistoquimica&location=&trp=false&sprop=&sprop=name:USP%20Eventos)

Evento científico  biológicas (?eventtypes=eventocientificobiologicas)
Faculdade de Medicina de Ribeirão ... (http://www.eventos.usp.br/?events=faculdadedemedicinaderibeiraopretopromovesimposiodepneumologia)
Estão abertas as inscrições para o Simpósio de Pneumologia, promovido pelo Departamento de Clín...
02JUN
(http://twitter.com/home?
status=Curso+de+atualiza%C3%A7%C3%A3o+aborda+disfun%C3%A7%C3%B5es+do+assoalho+p%C3%A9lvico+feminino+http%3A%2F%2Fe.usp.br%2F6da)
(javascript: void(0);) (http://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Workshop aborda os princípios básicos de
Imunohistoquímica&dates=20160530T120000Z/20160602T210000Z&details=O Workshop de Imunohistoquímica inclui aulas teóricas com a biomédica
Daniele Ferreira, além de aulas práticas. http://www.eventos.usp.br/?events=workshopabordaosprincipiosbasicosde
imunohistoquimica&location=&trp=false&sprop=&sprop=name:USP%20Eventos)

Evento científico  biológicas (?eventtypes=eventocientificobiologicas)
Curso de atualização aborda disfu... (http://www.eventos.usp.br/?events=cursodeatualizacaoabordadisfuncoesdoassoalhopelvicofeminino)
O curso faz parte da programação do segundo Treinamento em Fisioterapia no Tratamento da Incontin�...
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