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Dia 25 de agosto, às 14h30, o Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP, promove palestra com Bruno
Andrade, membro da equipe Free Mind, uma das escolas da Organização Internacional
Condor Blanco [1].
O palestrante é responsável por desenvolver treinamentos voltados para o aumento da
produtividade pessoal por meio do uso de processos mentais, da tecnologia e da
computação em nuvem.
O objetivo do evento é discutir a necessidade de mudança de hábitos relacionados à
organização pessoal e fornecer metodologia simples que gere o aumento imediato de
produtividade.
Serão abordados tópicos como: mente livre, que trata de aspectos básicos do
funcionamento da mente e de como utilizá-la de maneira otimizada e focada;
metodologia, que define e exemplifica os quatro passos de um sistema simples de
organização – coletar, processar, planejar e fazer; tecnologia, que aborda o conceito de
computação em nuvem e descreve as características dos principais aplicativos e serviços
disponíveis para iPhone, Android, Mac e Windows.
O evento é gratuito, aberto ao público e os interessados devem fazer inscrição pelo email
[2]
hebdomadarioccpcm@fmrp.usp.br .
Será na sala 640, 6º andar do Hospital das Clínicas da FMRP, Avenida Bandeirantes, 3900.
Campus da USP em Ribeirão Preto.
Mais informações: (16) 3315-3185,
email hebdomadarioccpcm@fmrp.usp.br
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Estão abertas, até 13 de setembro, as inscrições para o Workshop Preservação Digital,
promovido pelo curso de Ciência da Informação e da Documentação e Biblioteconomia da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da USP, em parceria
com a Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias (IFLA) e com o
Ministério da Educação, Cultura e Esporte da Espanha.
O workshop acontecerá entre os dias 19 e 23 de outubro, em Ribeirão Preto, e tem como
objetivo discutir, por meio de cursos e palestras, os programas de preservação dirigidos a
iniciativas de digitalização realizadas em bibliotecas brasileiras, para a conversão de
dados analógicos em digitais. Além de promover o intercâmbio de experiências entre os
profissionais da área de informação.
O evento é coordenado pela professora Sueli Mara Soares Pinto Ferreira, da FFCLRP e
membro do Comitê Permanente da IFLA, com a colaboração da professora Ieda Pelógia
Martins Damian, da FFCLRP, e de Rachel Lione, bibliotecária do campus de Ribeirão Preto.
Direcionado para bibliotecários e analistas de sistemas, as inscrições são gratuitas e
[1]
podem ser feitas pelo email iflalac.webinar@gmail.com . Confira os documentos
[2]
necessários pelo link . O evento será no campus de Ribeirão Preto, Avenida
Bandeirantes, 3900.
Mais informações:
http://cbbublogger.blogspot.com.br/2015/08/workshop[2]
preservacao-digital.html
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Dias 18 e 19 de agosto, a partir das 9 horas, começam as inscrições para o segundo
semestre das Oficinas Culturais 2015, do campus de Ribeirão Preto da USP. São vagas
para Oficinas de Fotografia, Dança, Música, Pintura e Teatro.
Os interessados devem acessar o site da Atividades Culturais [1] para obter detalhes dos
cursos, preencher ficha e criar senha individual de cadastro. Esta senha deverá ser
guardada, pois será por meio dela que a inscrição será efetuada.
No dia 18, serão recebidas as inscrições para a Oficina de Fotografia, e no dia 19 para as
[1]
demais: Dança, Música, Pintura e Teatro. As inscrições serão online , e todas as
atividades são gratuitas e realizadas no campus da USP Ribeirão.
As vagas serão preenchidas por ordem automática de recebimento das inscrições. E o
candidato deve ficar atento às listas de inscritos para verificar se o seu nome se encontra
visível. O não comparecimento à primeira aula poderá cancelar a vaga do inscrito. Se
precisar cancelar a inscrição, a orientação é a de encaminhar um email para
cultura.pc@usp.br [2].
A Seção de Atividades Culturais fica na Rua Pedreira de Freitas, casa 4, campus de
Ribeirão Preto, Avenida Bandeirantes, 3900. O horário de atendimento ao público é de
segunda à sexta-feira, das 9 às 17 horas.
Mais informações: (16) 3315-3530
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Estão abertas as inscrições para o Simpósio de Doenças Raras com manifestações
metabólicas comuns, promovido pelo Departamento de Clínica Médica da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP, que acontecerá no dia 29 de agosto.
O objetivo do evento é discutir temas como: Atualização em Lipodistrofia Generalizada
(Síndrome de Berardinelli- Seip), Primeira Sessão Interativa de Casos Clínicos,
Atualização no Diagnóstico e tratamento da Hipercolesterolemia familiar e Segunda
Sessão Interativa de Casos Clínicos.
O simpósio é coordenado por Maria Cristina Foss Freitas e Vivian Marques Miguel Suen,
ambas da FMRP. As inscrições custam R$20,00 e devem ser feitas pelo e-mail
simposio.clinciamedica@yahoo.com.br [1], ou pessoalmente no Departamento de Clínica
Médica, que fica no 6º andar do Hospital das Clínicas da FMRP. O evento será no
Anfiteatro do Bloco Didático da FMRP, na Av. Bandeirantes, 3.900, Ribeirão Preto.
Mais informações: (16) 3602- 2958;
[1]
e-mail clinciamedica@yahoo.com.br
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A Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP exibe, no dia 19 de agosto,
quarta-feira, às 9 horas, o documentário Eterna, produzido pelos alunos da Universidade
de Ribeirão Preto (UNAERP).
O documentário é um curta-metragem que traz outra visão do que é o câncer de mama
por meio de histórias de mulheres que já enfrentaram todas as fases da doença – do
diagnóstico a cura, mostrando que é possível desfrutar a vida e ver beleza após a doença.
Tudo a partir da história de vida de Maria Eterna Ferreira Rodrigues, que foi diagnosticada
com câncer de mama em 2000 e que ultrapassou a taxa de sobrevida da doença, que é
de cinco anos após a descoberta do tumor.
Eterna faz parte do Projeto Doc 2015, do curso de Jornalismo da Unaerp, com produção
dos alunos Marcela Baggini, Antonio Augusto Luppi, Maristella Coutinho, Fernanda Jorente
e Lucas Borela, com supervisão da professora Flávia Martelli. Marcela Baggini foi
estagiária da EERP, por meio do Serviço de Comunicação Social da Prefeitura do Campus
da USP de Ribeirão Preto (PUSP-RP).
O evento, gratuito e aberto ao público, será no espaço do Núcleo de Ensino, Pesquisa e
Assistência na Reabilitação de Mastectomizadas (REMA), prédio da EERP, na Av.
Bandeirantes, 3.900, Ribeirão Preto.
Mais informações: email masprado@eerp.usp.br

[1]
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A Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP exibe, pela primeira vez, no dia
20 de agosto, o documentário Hanseníase recontada, revivida, produzido pela Liga de
Hanseníase da EERP. O projeto conta histórias reais de vítimas da doença, evidenciando a
superação de cada um.
O evento é gratuito, aberto ao público e acontece no Auditório I da EERP, localizada na
Av. Bandeirantes, 3.900, Ribeirão Preto.
Mais informações: email liga.hanseniase.usp@gmail.com

[1]
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