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Mais eventos
Proximos Eventos
13/07/2016
Instituto de Química recebe professores de medicina de Yale (http://www.eventos.usp.br/?events=institutodequimicarecebeprofessoresdemedicinadeyale)
13/07/2016
Anêmona e glóbulos vermelhos são temas de palestra (http://www.eventos.usp.br/?events=anemonaeglobulosvermelhossaotemasdepalestra)
14/07/2016
Regulação Metabólica é tema de simpósio no ICB (http://www.eventos.usp.br/?events=regulacaometabolicaetemadesimposionoicb)
14/07/2016
Debate aborda experiência de Porto Maravilha no Rio de Janeiro (http://www.eventos.usp.br/?events=debateabordaexperienciadeportomaravilhanoriodejaneiro)
16/07/2016
Caixa Cultural apresenta exposição de Giselle Beiguelman (http://www.eventos.usp.br/?events=caixaculturalapresentaexposicaodegisellebeiguelman)
16/07/2016
Parque Cientec organiza caminhada em comemoração ao Dia de Proteção a Floresta (http://www.eventos.usp.br/?events=parquecientecorganizacaminhadaemcomemoracao
aodiadeprotecaoafloresta)

16/07/2016
Revista USP lança Dossiê dos Jogos Olímpicos (http://www.eventos.usp.br/?events=revistausplancadossiedosjogosolimpicos)
Mais Opções
Por Campi
Por unidades
Tipos de evento
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Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
Estão abertas, até o dia 4 de julho, as inscrições para o décimo segundo Workshop de Imunologia, que será realizado de 21 a 23 de julho, na Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto (FMRP) da USP.
O evento conta com a presença de pesquisadores nacionais e internacionais da área de imunologia e vai abordar temas como: Mecanismos moleculares e epigenéticos que regulam
a resposta imune e suas aplicações clinicas de alergia; Autoimunidade e câncer; Controle Molecular da morte celular, Câncer e do sistema imunitário; A calicreínaChina: uma rede
proteolítica weblike que reversivelmente casais imunidade à inflamação na doença de Chagas; entre outros.
O décimo segundo Workshop de Imunologia será no Anfiteatro do Bloco Didático da FMRP, A promoção é do Programa de PósGraduação de Imunologia Básica e Aplicada da
FMRP. As inscrições são gratuitas para alunos deste Programa; já para os demais interessados a taxa é R$ 50 e a inscrição deve ser feita pelo email wsimuno@gmail.com
(mailto:wsimuno@gmail.com) .
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto sedia workshop de imunologia
Estão abertas as inscrições para o décimo segundo Workshop de Imunologia,
que vai reunir pesquisadores nacionais e internacionais da área.
Data
21/07/16  23/07/16 | 09:00  18:00

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

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