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Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
Estão abertas as inscrições para o décimo Encontro de Professores de Ciências Contábeis, que acontece no dia 15 de outubro, a partir das 8h30, na Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP) da USP. A promoção é do Programa de PósGraduação em Controladoria e Contabilidade da FEARP.
Serão abordados temas como O que importa para o desempenho acadêmico dos estudantes dos cursos de Ciências Contábeis?; Ensino baseado na Estrutura Conceitual; Saberes
que Fundamentam a Prática Pedagógica do Professor Reflexivo; além da mesaredonda Formação e Atualização do Professor de Ciências Contábeis.
Os interessados devem fazer inscrição online (http://app.fearp.usp.br/forms/gera.php?form=encontro2016) , onde constam mais informações.. O encontro será realizado no Anfiteatro
Ivo Torres, que fica no Bloco A da FEARP.
Encontro de professores de Ciências Contábeis será realizado em Ribeirão
Preto
Estão abertas as inscrições para o décimo Encontro de Professores de Ciências
Contábeis, que acontece na FEARP.
Data
15/10/16 | 08:30  12:00

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

Telefone
(16) 33150670
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Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
Estão abertas, até o dia 30 de setembro, as inscrições para o 30º Congresso Brasileiro de Cefaleia (SBCe) e 11º Congresso de Dor Orofacial, que acontece de 13 a 15
de outubro em Ribeirão Preto.
A promoção é da Sociedade Brasileira de Cefaleia e o evento conta com simpósios, conferências, cursos e palestras, além de apresentação de trabalhos científicos. Na comissão
organizadora estão os professores José Geraldo Specialli e Fabíola Dach Éckeli, ambos do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto (FMRP) da USP.
Serão abordados temas como Cefaleia tipo tensional; Cefaleia em idosos; O tratamento agudo da migrânea; A cefaliatria e a medicina da dor tem mais diferenças do que pontos em
comum; Cefaleia da diálise.
O congresso é direcionado a graduandos, pósgraduandos, residentes, médicos e outros profissionais da área, e as inscrições devem ser feitas online
(http://www.congressocefaleia.com.br/inscricao.php) , O valor varia entre R$ 250 e R$ 1 mil. Os eventos têm apoio da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência
(FAEPA), do Hospital das Clínicas da FMRP, e o local é o Hotel JP, Via Anhanguera, Km 306,5, em Ribeirão Preto.
Também estão abertas as inscrições para a segunda edição da Caminhada e Corrida Vencendo as Cefaleias, que acontece no dia 12 de outubro, e integra os eventos da SBCe. Os
percursos são de três quilômetros de caminhada e cinco quilômetros de corrida. Para participar é preciso fazer inscrição online (http://186.237.202.3:8080/cgi
bin/webproges.cgi/inscricaocng?221) e levar 1 quilo de alimento não perecível ou fraldas geriátricas, que serão doados para entidades de Ribeirão Preto. Confira o regulamento aqui
(http://www.congressocefaleia.com.br/imagens/corrida/Regulamento%202%aa%20Corrida%20e%20Caminhada%20Vencendo%20as%20Cefaleias.pdf) .
A largada da corrida e da caminhada será, simultaneamente, às 8h30 horas, no Parque Luis Carlos Raya, que fica na Rua Severino Amaro dos Santos, s/nº, bairro Jardim Botânico,
em Ribeirão Preto.
Ribeirão Preto sedia Congresso Brasileiro de Cefaleia
Estão abertas as inscrições para o 30º Congresso Brasileiro de Cefaleia (SBCe)
e 11º Congresso de Dor Orofacial.
Data
13/10/16  15/10/16 | 09:00  18:00
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Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
Estão abertas, até o dia 9 de outubro, as inscrições para o Workshop: Mestrado Profissional, que será realizado no dia 10 de outubro, a partir das 8h30. A promoção é da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP.
O workshop vai abordar temas como: Experiência do Mestrado Profissional na Área Médica; Visão Atualizada do Mestrado Profissional; Mestrado Profissional: Visão da PróReitoria
de PósGraduação; Mestrado Profissional: Visão da CAPES.
Voltado a graduandos, pósgraduandos, professores e profissionais da área da saúde, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas online
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAKX1hha1_kqFJDxGYQg1f0sHFWNefB7naGnhrF9HpTvWnA/viewform) . O workshop acontece no Espaço de Eventos do Bloco Didático
da FMRP.
Ribeirão Preto sedia o Workshop Mestrado Profissional
Estão abertas as inscrições para o evento promovido pela Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP.
Data
10/10/16 | 08:30  12:00

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

Email
cpg@fmrp.usp.br (mailto:cpg@fmrp.usp.br)
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