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Mais eventos
Proximos Eventos
06/07/2016
USP promove quinto Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria (http://www.eventos.usp.br/?events=usppromovequintoencontrobrasileirodebibliometriae
cientometria)

06/07/2016
Ribeirão Preto sedia workshop internacional sobre hanseníase (http://www.eventos.usp.br/?events=ribeiraopretosediaworkshopinternacionalsobrehanseniase)
07/07/2016
Livro traz vida e obra do artista plástico Takashi Fukushima (http://www.eventos.usp.br/?events=livrodetakashifukushimaseralancadonodia7dejulho)
07/07/2016
Fotolivro “Portadores: imaginário e arquitetura” é relançado (http://www.eventos.usp.br/?events=mesaredondamarcarelancamentodofotolivroportadoresimaginarioe
arquitetura)

08/07/2016
Palestra aborda produção de conteúdo para internet na área de Esportes (http://www.eventos.usp.br/?events=palestraabordaproducaodeconteudoparainternetnaareade
esportes)

10/07/2016
IFSC realiza nova edição da “Escola de Física Contemporânea” (http://www.eventos.usp.br/?events=ifscrealizanovaedicaodaescoladefisicacontemporanea)
10/07/2016
Instituto de Física recebe a 2ª Conferência Mundial Sobre o Ensino da Física (http://www.eventos.usp.br/?events=institutodefisicarecebea2aconferenciamundialsobreo
ensinodafisica)
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Do Serviço de Comunicação da PUSPRP
Estão abertas, até 25 de maio, as inscrições para o 15º Curso de Inverno em Bioquímica e Biologia Molecular, que será de 11 a 22 de julho. A promoção é do Programa
de PósGraduação em Bioquímica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP.
O curso tem o objetivo de divulgar as linhas de pesquisa desenvolvidas no Departamento de Bioquímica e Imunologia FMRP, além de manter canais de comunicação entre pessoas
que se interessam pela área.
As atividades serão divididas em duas etapas: na primeira semana, aulas teóricas com a apresentação de palestras e workshops sobre temas atuais em bioquímica e biologia
molecular; na segunda semana, aulas práticas, onde os alunos terão oportunidade de conhecer e participar de práticas experimentais no laboratório de escolha. Haverá também a
apresentação de pôsteres com os trabalhos científicos desenvolvidos pelos alunos participantes.
O curso é destinado a alunos de graduação e recémgraduados que tenham cursado a disciplina de Bioquímica ou que estejam desenvolvendo pesquisa na área e que tenham
interesse em conhecer seus diferentes campos de atuação.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online (http://cinvernobioquimica.fmrp.usp.br/index.php?option=com_ckforms&view=ckforms&id=1&Itemid=76) . Será realizado no
Departamento de Bioquímica, Prédio Central da FMRP, campus da USP em Ribeirão Preto, Avenida Bandeirantes, 3900.
Medicina realiza 15º Curso de Inverno em Bioquímica e Biologia Molecular
O curso tem o objetivo de divulgar as linhas de pesquisa desenvolvidas no
Departamento de Bioquímica e Imunologia FMRP, além de manter canais de
comunicação entre pessoas que se interessam pela área.
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