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Nos dias 29 e 30 de setembro, a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP) da USP recebe o vigésimo quarto Simpósio Internacional de Iniciação Cientifica da
Universidade de São Paulo (24º SIICUSP). Iniciativa da PróReitoria de Pesquisa da USP, o evento tem como objetivo divulgar os resultados dos projetos de pesquisas
científicas e tecnológicas realizadas por alunos de graduação da USP e de outras instituições nacionais e internacionais.
Nesta 1º fase serão apresentados trabalhos da própria FDRP, da Escola de Educação Física e Esporte (EEFERP), Escola de Enfermagem (EERP), Faculdade de Ciências
Farmacêuticas (FCFRP), Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCLRP), Faculdade de Medicina (FMRP), todas da USP Ribeirão Preto.
As atividades acontece a partir das 9 horas, no Auditório da FDRP. Os trabalhos com melhor avaliação serão publicados e poderão ser indicados para a 2ª fase do evento SIICUSP,
que ocorrerá em São Paulo, nos dias 19 e 20 de outubro. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto sedia 24º SIICUSP
Nesta primeira fase serão apresentados trabalhos de todas as unidades de
Ribeirão Preto.
Data
29/09/16  30/09/16 | 09:00  18:00

Tipo de Evento
Evento científico (http://www.eventos.usp.br/?event
types=eventocientifico)
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cpqfdrp@usp.br (mailto:cpqfdrp@usp.br)
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No dia 27 de setembro, o grupo Enactus, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP) da USP, realiza a segunda edição
do Fórum Enactus de Desenvolvimento Sustentável (FEDS).
O evento é gratuito e vai reunir nomes ligados à área de Sustentabilidade para discutir as problemáticas brasileiras acerca do desenvolvimento sustentável nos âmbitos econômico,
social e ambiental.
O encontro será realizado das 16 às 19 horas, no Anfiteatro da FEARP. Para mais informações, acesse a página no Facebook (https://www.facebook.com/events/186060185139809/)
.
Fórum discute Desenvolvimento Sustentável nos âmbitos econômico, social e
ambiental
O evento é gratuito e vai reunir nomes ligados à área de Sustentabilidade para
discutir as problemáticas brasileiras acerca do desenvolvimento sustentável nos
âmbitos econômico, social e ambiental.
Data
27/09/16 | 16:00  19:00

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

http://www.eventos.usp.br/?events=forumdiscutedesenvolvimentosustentavelnosambitoseconomicosocialeambiental

1/3

20/09/2016

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto promove Jornada de Aleitamento Materno » USP Eventos – Universidade de São Paulo  Eventos pela USP

(http://www.eventos.usp.br)

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
21/09/2016
Curso de escrita criativa em italiano abre inscrições (http://www.eventos.usp.br/?events=cursodeescritacriativaemitalianoabreinscricoes)
21/09/2016
USP abre inscrições para curso sobre aproveitamento de água da chuva (http://www.eventos.usp.br/?events=uspabreinscricoesparacursosobreaproveitamentodeaguada
chuva)

21/09/2016
Centro de Estudos Judaicos promove palestra com professor israelense (http://www.eventos.usp.br/?events=centrodeestudosjudaicospromovepalestracomprofessor
israelense)

21/09/2016
USP oferece curso gratuito de Tradução em Língua Iídiche (http://www.eventos.usp.br/?events=uspoferececursogratuitodetraducaoemlinguaiidiche)
21/09/2016
USP organiza encontro nacional sobre tecnologia e construção de ambientes (http://www.eventos.usp.br/?events=usporganizaencontronacionalsobretecnologiaeconstrucao
deambientes)

21/09/2016
Professoras da USP participam de palestra sobre diários do Holocausto (http://www.eventos.usp.br/?events=professorasdauspparticipamdepalestrasobrediariosdo
holocausto)

21/09/2016
A Criminologia dos Condenados é tema de palestra na Faculdade de Direito (http://www.eventos.usp.br/?events=acriminologiadoscondenadosetemadepalestrana
faculdadededireito)

Mais Opções
Por Campi

Por unidades

Tipos de evento

SET 29

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto promove Jornada de Aleitamento Materno
Like

0

Tweet

(http://www.google.com/calendar/event?
action=TEMPLATE&text=Hospital
das Clínicas de Ribeirão
Preto promove Jornada
de Aleitamento
Materno&dates=20160929T120000Z/20160930T210000Z&details=Entre
os temas abordados
estão Como incentivar e
promover o aleitamento
materno no prematuro e
O que acontece com o
leite humano no Banco
de Leite.
http://www.eventos.usp.br/?
events=hospitaldas
clinicasderibeirao
pretopromovejornada
dealeitamento
materno&location=&trp=false&sprop=&sprop=name:USP%20Eventos)
(javascript:void(0))

Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
Estão abertas, até o dia 28 de setembro, as inscrições para a terceira Jornada de Aleitamento Materno, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto (HCFMRP) da USP, que acontece nos dias 29 e 30 de setembro.
O evento vai abordar temas como Eu amamento um prematuro: Como isso foi possível?; Como incentivar e promover o aleitamento materno no prematuro; O que acontece com o
leite humano no Banco de Leite; Ensinando o prematuro a mamar: Atuação da fonoaudiologia, entre outros. Confira a programação completa no site da Jornada
(http://www.ceapshcrp.com.br/aleitamento2016.html) .
A Jornada conta com o apoio do Banco de Leite Humano Anália Ribeiro Heck do HCRP e do Departamento de Puericultura e Pediatria da FMRP, e será realizada no Anfiteatro do
Centro de Educação e Aperfeiçoamento Profissional em Saúde (Ceaps) do HCFMRP. A inscrição é gratuita e deve ser feita online
(http://www.ceapshcrp.com.br/aluno/sistema_icc.php) .
Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto promove Jornada de Aleitamento
Materno
Entre os temas abordados estão Como incentivar e promover o aleitamento
materno no prematuro e O que acontece com o leite humano no Banco de Leite.
Data
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Evento científico  biológicas
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Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
No dia 26 de setembro, às 10h30, a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP promove a palestra Estudos CasoControle com Resposta Multinomial e
Dependência Espacial: Pressupostos e novas vertentes investigativas na saúde coletiva.
O palestrante é o professor Celso Stephan, do curso de pósgraduação em saúde coletiva na UNICAMP. O encontro acontece no Auditório I da EERP.
O evento é gratuito, aberto ao público e as inscrições podem ser feitas online, clicando aqui (http://www2.eerp.usp.br/palestras/saudecoletiva2016/) .
Palestra aborda novas vertentes na Saúde Coletiva
A EERP promove a palestra Estudos CasoControle com Resposta Multinomial
e Dependência Espacial: Pressupostos e novas vertentes investigativas na
saúde coletiva.
Data
26/09/16 | 10:30  16:00
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(http://www.eventos.usp.br/?eventtypes=evento
cientificobiologicas)
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Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
Estão abertas as inscrições para a quinta Jornada MaternoInfantil e Cirurgia Ginecológica, promovida pelo Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto
(CRSMRPMATER), com apoio da Escola de Enfermagem (EERP), da Faculdade de Medicina (FMRP) e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina (HCFMRP), todos da
USP de Ribeirão Preto.
A jornada, que acontece nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, conta com palestras, cursos, oficinas práticas e sessões interativas. O evento é voltado a profissionais graduados,
alunos e residentes das áreas afins. As inscrições podem ser feitas, até dia 28 de setembro, clicando aqui (http://www.mater.fmrp.usp.br/jornada/evento.login.aspx) . Após essa data,
serão aceitas inscrições apenas no dia e local do evento. Vagas limitadas.
As atividades do dia 30 de setembro serão realizadas no Laboratório de Simulação da EERP (av. Bandeirantes, 3.900), e as atividades do dia 1º de outubro serão no Centro de
Convenções de Ribeirão Preto (r. Bernardino de Campos, 999). A programação completa e outras informações, estão disponíveis aqui
(http://www.mater.fmrp.usp.br/jornada/evento.home.aspx) .
Ribeirão Preto sedia Jornada MaternoInfantil e Cirurgia Ginecológica
A jornada conta com palestras, cursos, oficinas práticas e sessões interativas.
Data
30/09/16  01/10/16 | 09:00  18:00

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

Site

http://www.mater.fmrp.usp.br/jornada/evento.home.aspx
(http://www.mater.fmrp.usp.br/jornada/evento.home.aspx)
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Para oferecer aos alunos a vivência da atividade clínica com pacientes hospitalizados, a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP promove uma série
de simulações realísticas.
O evento conta com aulas teóricas, além de três oficinas de simulação realística. Os encontros acontecem de 26 de setembro a 3 de outubro, das 14 às 19 horas, no Laboratório 1 do
instituto.
Para participar, é preciso entrar em contato com a Liga de Simulação Clínica e Tecnologia da EERP através do email ligadesimulacaoeerpusp@gmail.com
(mailto:ligadesimulacaoeerpusp@gmail.com) . O cadastro é gratuito.
Série de simulações realísticas acontece na USP Ribeirão Preto
A Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP promove
Simulação Clínica ao Paciente Hospitalizado.
Data
26/09/16  03/10/16 | 14:00  19:00
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Evento científico  biológicas
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cientificobiologicas)
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ligadesimulacaoeerpusp@gmail.com
(mailto:ligadesimulacaoeerpusp@gmail.com)
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