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Da Assessoria de Imprensa do PUSPRP
No dia 27 de junho, às 19h30, o Departamento de Música, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da USP, promove a última
apresentação do semestre do Coral da Filô.
Sob orientação do professor Marcos Câmara de Castro (FFCLRP), os integrantes vão interpretar canções como Água de Beber, Caçador de Mim, Canto do Povo de um Lugar, entre
outras.
O evento é gratuito, aberto ao público e sem necessidade de retirada de ingressos. A apresentação acontece no Salão Nobre Lucien Lison da FFCLRP.
Coral da Filô faz última apresentação do semestre
Sob orientação do professor Marcos Câmara de Castro da FFCLRP, os
integrantes vão interpretar canções como Água de Beber, Caçador de Mim,
Canto do Povo de um Lugar, entre outras.
Data
27/06/16 | 19:30  22:00

Tipo de Evento
Cultura e artes (http://www.eventos.usp.br/?event
types=culturaeartes)

Telefone
(16) 33150744

Investimento

http://www.eventos.usp.br/?events=coraldafilofazultimaapresentacaodosemestre
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Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
No dia 27 de junho, das 13 às 18 horas, a Liga de Transplante de Órgãos e Tecidos da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP promove o III Simpósio
sobre Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos.
O evento visa a mostrar as novidades no processo de doação e transplante de órgão. A palestra acontece no Auditório I da EERP. As inscrições podem ser feitas no Estande do
Corredor Central do Bloco Didático da EERP. O investimento é de R$ 15 e as vagas são limitadas.
Simpósio aborda Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos
A Liga de Transplante de Órgãos e Tecidos da EERP promove evento com o
objetivo de mostrar as novidades no processo de doação e transplante de órgão.
Data
27/06/16 | 13:00  18:00

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

Email
litotusprp@gmail.com (mailto:litotusprp@gmail.com)

Telefone
(16) 36023453

Investimento

http://www.eventos.usp.br/?events=simposioabordadoacaoetransplantedeorgaosetecidos
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A Liga de Transplantes de Órgãos e Tecidos (LiTOT), gerenciada pelos alunos da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP, promove palestras e
atividades de conscientização durante o terceiro Simpósio Sobre Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos
O evento é uma parceria com a LIBBS, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, Organização de Procura de Órgãos e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto, e vai contar com a presença de renomados palestrantes do cenário nacional do transplante de órgãos.
O simpósio será realizado no dia 27 de junho, das 13 às 18 horas, no auditório II da EERP. As inscrições são limitadas e custam R$ 15.
Simpósio promove palestras e atividades de conscientização para doação de
órgãos
O evento é uma parceria com a LIBBS, Associação Brasileira de Transplante de
Órgãos, Organização de Procura de Órgãos e o Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
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Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
Estão abertas as inscrições para o terceiro Simpósio sobre Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos, que será realizado no dia 27 de junho, promovido pela Liga de
Transplante de Órgãos e Tecidos (LiTOT), da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP.
O objetivo é apresentar temas que envolvem a doação e transplante de órgãos e tecidos, com especialistas no assunto, como os professores Bartira de Aguiar Roza, da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); Silvio Duailibi, formado em odontologia e pesquisador da Unifesp; e o enfermeiro João Luiz Pessoa, diretor técnico da Central de
Notificação e Captação e Distribuição de Órgãos do Estado de São Paulo.
As inscrições custam R$ 15 e podem ser feitas diretamente na LiTOT, das 12 às 14 horas e das 18 às 19 horas, no corredor central do Bloco Didático da EERP. O simpósio
acontece a partir das 13 horas, no Auditório II da EERP.
Simpósio sobre Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos tem inscrições
abertas
O objetivo é apresentar temas que envolvem a doação e transplante de órgãos e
tecidos, com especialistas no assunto.
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