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No período de 7 a 10 de novembro, das 14 às 17 horas, será realizado o XI Ciclo de Palestras – Ortopedia, Biomecânica e Fisioterapia para Terceira Idade, promovido
pelo Laboratório de Bioengenharia, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP.
A taxa é de um quilo de alimento por dia (exceto açúcar e sal), roupas ou brinquedos para doação. O curso acontece no Bloco Didático da FMRP. Mais informações no link
(https://www.facebook.com/events/326463301078457/?active_tab=posts) .
Ciclo sobre Ortopedia, Biomecânica e Fisioterapia é voltado à Terceira Idade
XI Ciclo de Palestras é promovido pelo Laboratório de Bioengenharia, da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP.
Data
07/11/16  10/11/16 | 14:00  17:00
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(16) 33153272 ou 33153196
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Nos dias 11 e 18 de novembro, a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP oferece o curso Como Comunicar as Más Notícias. A promoção é do
Departamento de Enfermagem Geral e Especializada da EERP.
O curso será coordenado pela professora Namie Okino Sawada e terá carga horária de 5 horas. O públicoalvo são enfermeiros e professores da área e serão disponibilizadas duas
turmas, uma no dia 11 e outra no dia 18 de novembro.
Os cursos serão ministrados das 13 às 18 horas, no Auditório I da EERP. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através deste site
(http://www2.eerp.usp.br/cursos/comocomunicarasmasnoticiasturma1/) para a turma do dia 11 e deste endereço
(http://www2.eerp.usp.br/cursos/comocomunicarasmasnoticiasturma2/) para a turma do dia 18. Mais informações podem ser obtidas pelo email ege@eerp.usp.br
(mailto:ege@eerp.usp.br) ou pelo telefone (16) 33153398.
Como Comunicar as Más Notícias é tema de curso em Ribeirão Preto
O curso é organizado pelo Departamento de Enfermagem Geral e Especializada
da EERP.
Data

11/11/16 | 13:00  18:00
18/11/16 | 13:00  18:00
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Evento científico  biológicas
(http://www.eventos.usp.br/?eventtypes=evento
cientificobiologicas)
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ege@eerp.usp.br (mailto:ege@eerp.usp.br)
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Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
Estão abertas, até o dia 15 de setembro, as inscrições com descontos para o XIV Encontro Internacional de Pesquisadores em Saúde Mental e Especialistas em
Enfermagem Psiquiátrica, que será realizado de 9 a 11 de novembro. Promovido pelo Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas, da Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto (EERP) da USP, o evento tem como tema Vulnerabilidade e Saúde Mental: Perspectivas para o cuidado.
O encontro conta com a presença de palestrantes nacionais e internacionais, com o objetivo de mostrar as diferentes abordagens do campo psicossocial e sua ligação com o
fenômeno da violência, o consumo de álcool e outras drogas, além da necessidade de grupos específicos, como mulheres, crianças e adolescentes, tratarem da saúde mental.
É voltado a graduandos, pósgraduandos e profissionais da área da saúde. As inscrições custam de R$ 30 a R$ 340 e devem ser feitas online
(http://189.69.243.144/vip/controllers/user/signup.php?level=participant&event=19) . O comprovante da inscrição, de acordo com a categoria, deverá ser enviado para o email
marcia.evangelista@vipbrasileventos.com.br (mailto:marcia.evangelista@vipbrasileventos.com.br) . Já os workshops têm taxa separada de R$ 130 cada. Os participantes
interessados podem inscrever trabalhos científicos até o dia 15 de agosto e o regulamento pode ser consultado aqui (http://www2.eerp.usp.br/saudemental2016/) .
O Encontro acontece bianualmente, há 32 anos, e atua como um espaço de atualização científica. É considerado o evento nacional mais importante na área da Enfermagem em
Saúde Mental, além de ser um dos mais tradicionais eventos científicos da EERP. As atividades acontecem no Auditório da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP) da
USP. Mais informações no site (http://www2.eerp.usp.br/saudemental2016/) .
Encontro internacional aborda vulnerabilidade e saúde mental
A EERP promove o XIV Encontro Internacional de Pesquisadores em Saúde
Mental e Especialistas em Enfermagem Psiquiátrica.
Data
09/11/16  11/11/16 | 09:00  18:00
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Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
No dia 7 de novembro, das 18h30 às 22h30, a Liga de Simulação Clínica e Tecnologia, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP, promove a Oficina
de Formação: Paciente Simulado.
O palestrante é o diretor teatral Emerson Rossini, que atua na produção, treinamento, direção e casting dos atores para prova prática de residência médica da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (FMUSP).
A oficina é voltada a graduandos, pósgraduandos e docentes das áreas da saúde. As inscrições variam de R$ 15 a R$ 50 e podem ser feitas pelo
email ligasimulacaoeerp@gmail.com (mailto:ligasimulacaoeerp@gmail.com) . A palestra acontece no Auditório II da EERP.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto promove a Oficina Paciente Simulado
O palestrante é o diretor teatral Emerson Rossini, que atua na produção,
treinamento, direção e casting dos atores para prova prática de residência
médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).
Data
07/11/16 | 18:30  22:30

Tipo de Evento
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cientificohumanas)
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Faculdade de Direito de Ribeirão Preto promove palestras sobre direito e sociedade
Like

0

Tweetar

(http://www.google.com/calendar/event?
action=TEMPLATE&text=Faculdade
de Direito de Ribeirão
Preto promove palestras
sobre direito e
sociedade&dates=20161109T120000Z/20161110T210000Z&details=As
palestras serão
ministradas pela
professora Carolina
Busco, da Universidad
Diego Portales, no Chile.
http://www.eventos.usp.br/?
events=faculdadede
direitoderibeiraopreto
promovepalestras
sobredireitoe
sociedade&location=&trp=false&sprop=&sprop=name:USP%20Eventos)
(javascript:void(0))

Nos dias 9 e 10 de novembro, a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP) da USP promove palestras com a professora Carolina Busco, da Universidad Diego
Portales, no Chile.
No dia 9, às 14h30, a palestrante fala sobre Introdução a teoria dos sistemas: direito e sociedade. Já no dia 10, às 9 horas, o tema abordado será Seguridade, violência, cidadania e
sociedade na América Latina.
As atividades são gratuitas e abertas a comunidade, e serão realizadas na sala C33, da FDRP.
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto promove palestras sobre direito e
sociedade
As palestras serão ministradas pela professora Carolina Busco, da Universidad
Diego Portales, no Chile.
Data
09/11/16  10/11/16 | 09:00  18:00

Tipo de Evento
Evento científico  humanas
(http://www.eventos.usp.br/?eventtypes=evento
cientificohumanas)
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(16) 33150115

Investimento
Evento Gratuito
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Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
Estão abertas as inscrições para o Research Arena in Accounting Contabilidade Pública, que será realizado no dia 10 de novembro, na Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP). O objetivo do evento é promover debates sobre pesquisas em desenvolvimento nas áreas de Reformas da Contabilidade
Pública implementadas no Brasil.
No período da manhã, serão realizadas as palestras Regionalização e Contratualização de Resultados em Atenção Básica à Saúde no Município de São Paulo, com Patrícia
Siqueira Varela (FEA/USP, campus São Paulo); O Uso de Arquivos em Pesquisa Organizacional, com o professor Amon Narciso de Barros da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Já
no período da tarde, a partir das 14 horas, os grupos participantes vão debater os temas Implantação e Uso de Informação de Custos e Contabilidade patrimonial e Relatórios
populares.
A promoção é da Revista de Contabilidade e Organizações, do Programa de PósGraduação em Controladoria e Contabilidade da FEARP, em parceria com o Grupo de Pesquisa
Public Sector Accounting e Governance in Brazil (PSAGiB).
O evento é aberto ao público e os interessados devem fazer inscrição gratuita online (http://app.fearp.usp.br/forms/gera.php?form=ppgcc101116) . As palestras acontecem na Sala
20B1 (manhã) e na Sala 30A (tarde), na FEARP.
Faculdade de Economia de Ribeirão Preto discute contabilidade pública
O objetivo do evento é promover debates sobre pesquisas em desenvolvimento
nas áreas de Reformas da Contabilidade Pública implementadas no Brasil.
Data
10/11/16 | 09:00  18:00

http://www.eventos.usp.br/?events=faculdadedeeconomiaderibeiraopretodiscutecontabilidadepublica
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Mais eventos
Proximos Eventos
03/11/2016
USP recebe Workshop de Legislação em BemEstar Animal (http://www.eventos.usp.br/?events=usprecebeworkshopdelegislacaoembemestaranimal)
03/11/2016
Colóquio aborda Autoresviajantes na Amazônia: entre etnografia, mito e ficção (http://www.eventos.usp.br/?events=coloquioabordaautoresviajantesnaamazoniaentre
etnografiamitoeficcao)

03/11/2016
USP recebe fórum sobre ética hospitalar na área Veterinária (http://www.eventos.usp.br/?events=usprecebeforumsobreeticahospitalarnaareaveterinaria)
03/11/2016
Seminário de Ética e Direitos dos Animais da USP chega à nona edição (http://www.eventos.usp.br/?events=seminariodeeticaedireitosdosanimaisdauspchegaanona
edicao)

03/11/2016
Fukushima: Passado, Presente e Futuro é tema do próximo Colóquio IFUSP (http://www.eventos.usp.br/?events=fukushimapassadopresenteefuturoetemadoproximo
coloquioifusp)

03/11/2016
Qualidade das águas costeiras é tema de evento internacional em Santos (http://www.eventos.usp.br/?events=qualidadedasaguascosteirasetemadeeventointernacionalem
santos)

03/11/2016
Biblioteca Brasiliana da USP recebe evento musical Bach (http://www.eventos.usp.br/?events=bibliotecabrasilianadausprecebeeventomusicalbach)
Mais Opções
Por Campi
Por unidades
Tipos de evento

NOV 09

Migração Internacional é tema de palestra na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto
Like

0

Tweetar

(http://www.google.com/calendar/event?
action=TEMPLATE&text=Migração
Internacional é tema de
palestra na Faculdade de
Direito de Ribeirão
Preto&dates=20161109T150000Z/20161109T210000Z&details=O
palestrante convidado é
o professor da USP
Masato Ninomiya,
tradutor público
juramentado das línguas
japonesa e inglesa pela
Junta Comercial de São
Paulo.
http://www.eventos.usp.br/?
events=migracao
internacionaletemade
palestranafaculdade
dedireitoderibeirao
preto&location=&trp=false&sprop=&sprop=name:USP%20Eventos)
(javascript:void(0))

Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
No dia 9 de novembro, a partir das 12 horas, será realizada a palestra Migração Internacional – Presença de Trabalhadores Brasileiros no Japão, promovida pela
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP) da USP.
O palestrante convidado é o professor Masato Ninomiya, do Departamento de Direito Internacional e Comparado, da Faculdade de Direito e do Departamento de Línguas Orientais da
Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas, ambas da USP em São Paulo.
Ninomiya também é tradutor público juramentado das línguas japonesa e inglesa pela Junta Comercial de São Paulo e membro do Conselho Fiscal das Usinas Siderúrgicas de Minas
Gerais (USIMINAS).
O evento é gratuito e aberto a comunidade. A palestra acontece na Sala da Congregação da FDRP.
Migração Internacional é tema de palestra na Faculdade de Direito de Ribeirão
Preto
O palestrante convidado é o professor da USP Masato Ninomiya, tradutor
público juramentado das línguas japonesa e inglesa pela Junta Comercial de
São Paulo.
Data
09/11/16 | 12:00  18:00

Tipo de Evento
Evento científico  humanas
(http://www.eventos.usp.br/?eventtypes=evento
cientificohumanas)
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03/11/2016
USP recebe Workshop de Legislação em BemEstar Animal (http://www.eventos.usp.br/?events=usprecebeworkshopdelegislacaoembemestaranimal)
03/11/2016
Colóquio aborda Autoresviajantes na Amazônia: entre etnografia, mito e ficção (http://www.eventos.usp.br/?events=coloquioabordaautoresviajantesnaamazoniaentre
etnografiamitoeficcao)

03/11/2016
USP recebe fórum sobre ética hospitalar na área Veterinária (http://www.eventos.usp.br/?events=usprecebeforumsobreeticahospitalarnaareaveterinaria)
03/11/2016
Seminário de Ética e Direitos dos Animais da USP chega à nona edição (http://www.eventos.usp.br/?events=seminariodeeticaedireitosdosanimaisdauspchegaanona
edicao)

03/11/2016
Fukushima: Passado, Presente e Futuro é tema do próximo Colóquio IFUSP (http://www.eventos.usp.br/?events=fukushimapassadopresenteefuturoetemadoproximo
coloquioifusp)

03/11/2016
Qualidade das águas costeiras é tema de evento internacional em Santos (http://www.eventos.usp.br/?events=qualidadedasaguascosteirasetemadeeventointernacionalem
santos)

03/11/2016
Biblioteca Brasiliana da USP recebe evento musical Bach (http://www.eventos.usp.br/?events=bibliotecabrasilianadausprecebeeventomusicalbach)
Mais Opções
Por Campi
Por unidades
Tipos de evento

NOV 11

Workshop vai discutir recursos educacionais online ao redor do mundo
Like

0

Tweetar

(http://www.google.com/calendar/event?
action=TEMPLATE&text= Workshop
vai discutir
recursos educacionais
online ao redor do
mundo&dates=20161111T120000Z/20161111T210000Z&details=O
evento é promovido pelo
Núcleo de
Desenvolvimento de
Tecnologias e Ambientes
Educacionais da FEARP
e aborda o MOOC (Curso
Online Aberto e Massivo)
e o REA (Recursos
Educacionais Abertos).
http://www.eventos.usp.br/?
events=workshopvai
discutirrecursos
educacionaisonlineao
redordo
mundo&location=&trp=false&sprop=&sprop=name:USP%20Eventos)
(javascript:void(0))

Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
O Núcleo de Desenvolvimento de Tecnologias e Ambientes Educacionais (NPT), da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP)
da USP, está com inscrições abertas para o décimo terceiro Workshop REA & MOOC, que será realizado no dia 11 de novembro.
MOOC é a sigla para Massive Open Online Course (Curso Online Aberto e Massivo, em português), são cursos gratuitos, online e com grande número de alunos – 10 mil ou mais. Já
REA (Recursos Educacionais Abertos), são recursos educacionais de uso aberto, no formato de áudio, texto ou vídeo, e tem como proposta disseminar o acesso a educação ao
redor do mundo.
O workshop conta com palestras e discussões, e traz diversas visões sobre a utilização dos recursos educacionais abertos no cenário mundial. Além de presencial, também será
transmitido online, com possibilidade de interação. O link da transmissão será disponibilizado dois dias antes do evento, via email, apenas para os participantes inscritos.
A primeira palestra, online, será às 9 horas, com a professora Carina Bossu, da Universidade da Tasmânia, que vai abordar os recursos REA/MOOC na Austrália. A segunda
palestra, também online, será às 9h50, com Andreia Inamorato dos Santos, diretora científica da Comissão Europeia do Instituto de Estudos de Prospectiva Tecnológica (IPTS, em
inglês), que falará sobre REA/MOOC na Europa. A terceira palestra “Comparando REA/MOOC no Brasil e EUA” será presencial, às 11 horas, com a diretora de educação à distância
Jucimara Roesler, do Centro Universitário Newton Paiva, Belo Horizonte, MG.
Além das palestras, o workshop conta com apresentação de pôsteres relacionados ao assunto, e minicurso com o tema Moodle para autores e tutores – Educação à distância na
web 2.0, gratuito para quem se inscrever no evento.
As inscrições podem ser feitas aqui (https://app2.fearp.usp.br/conftool2/) até o dia 9 de novembro. Já a submissão dos pôsteres para apresentação vai até o dia 31 de outubro. O
curso será realizado no Anfiteatro Ivo Torres da FEARP.
Workshop vai discutir recursos educacionais online ao redor do mundo
O evento é promovido pelo Núcleo de Desenvolvimento de Tecnologias e
Ambientes Educacionais da FEARP e aborda o MOOC (Curso Online Aberto e
Massivo) e o REA (Recursos Educacionais Abertos).

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