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Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
No período de 21 a 23 de outubro será realizado o 10º Encontro Farmacêutico de Ribeirão Preto (ENFARP), com o tema Atuação Farmacêutica: Do medicamento ao
cuidado da saúde. A promoção é dos alunos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP) da USP.
O ENFARP é um evento científico de âmbito nacional que abrange os principais temas relacionados ao campo de atuação do profissional farmacêutico. Realizado a cada dois anos,
desde 1998, o objetivo do encontro de 2016 é enfatizar o farmacêutico como um profissional da saúde, independentemente da sua área de atuação, além de abordar questões éticas
da área farmacêutica.
Por meio de palestras, cursos, mesasredondas e simpósios, os palestrantes nacionais e internacionais vão abordar temas como Mercado de trabalho para o farmacêutico;
Criatividade e solução de problemas, Nanotecnologia aplicada a cosméticos; Como montar uma Farmácia de Manipulação; Noções básicas de toxicologia forense, entre outros.
Dentro da programação do evento, será entregue o Prêmio Izabel Yoko Ito – criado em 2008 em homenagem à dedicação da professora ao ensino e à pesquisa. Os interessados em
participar da premiação devem realizar inscrição pelo site do evento (http://www.enfarp.com/sobre.php) , até o dia 22 de agosto.
O evento é voltado a graduandos, pósgraduandos, residentes, professores e profissionais da área. As inscrições com descontos devem ser feitas online
(http://www.enfarp.com/inscricao.php) , até o dia 31 de agosto. O encontro acontece na própria FCFRP.
Encontro Farmacêutico de Ribeirão Preto aborda o cuidado com a saúde
Promovido pela FCFRP da USP, o ENFARP é um evento científico de âmbito
nacional que abrange os principais temas relacionados ao campo de atuação do
profissional farmacêutico.
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A Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP promove, no dia 17 de outubro, às 14 horas, a palestra O Cuidado como Desafio para o Pensar e o Fazer
nas Práticas de Saúde, com o professor José Ricardo de C. M. Ayres, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina (FM) da USP.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link (http://www2.eerp.usp.br/palestras/ocuidadocomodesafio) . A palestra acontece na Sala 2 da EERP. Mais informações com a
professora Jacqueline de Souza pelo email jacsouza2003@usp.br (mailto:jacsouza2003@usp.br) .
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto promove palestra sobre Práticas de
Saúde
A palestra O Cuidado como Desafio para o Pensar e o Fazer nas Práticas de
Saúde, será ministrada pelo professor José Ricardo de C. M. Ayres, do
Departamento de Medicina Preventiva da FM/USP.
Data
17/10/16 | 14:00  15:00

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

Site
http://goo.gl/ER7bIE (http://goo.gl/ER7bIE)
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Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
Estão abertas, até o dia 9 de outubro, as inscrições para a segunda edição da corrida Med Run, que será realizada no dia 16 de outubro, com percurso de cinco e dez
quilômetros, e caminhada de quatro quilômetros.
A promoção é da Associação Atlética da Medicina e do Núcleo de Medicina Esportiva, ambos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP. As inscrições devem ser
feitas online (http://sites.minhasinscricoes.com.br/IIMedRun) , onde consta mais informações sobre custos.
Cada participante inscrito vai receber um kit com número de identificação, chip de cronometragem e camiseta do evento. A largada das corridas e da caminhada será,
simultaneamente, às 8 horas, na FMRP. A chegada de todas as modalidades será no mesmo local.
Durante a Med Run haverá ações sociais como arrecadação de pares de tênis usados, distribuição de fitas rosas para conscientização e apoio à luta contra o Câncer de Mama, além
de serviços de medição de pressão arterial, índice de glicemia e exercícios fisioterápicos.
Estão abertas as Inscrições para corrida Med Run em Ribeirão Preto
A 2ª Corrida Med Run é promovida pela Atlética da Medicina e pelo Núcleo de
Medicina Esportiva, ambos da FMRP.
Data
16/10/16 | 09:00  12:00

Tipo de Evento
Outros (http://www.eventos.usp.br/?event
types=outros)
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Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
Estão abertas, até o dia 31 de julho, as inscrições de trabalhos para o Sétimo Encontro de Musicologia de Ribeirão Preto (EMRP) – A viola caipira na Universidade: entre
o regional e o universal, que será realizado de 19 a 21 de outubro.
O objetivo do evento é promover o debate sobre as relações entre o regional e o universal, tendo como ponto de partida a teoria e a prática da viola caipira, por meio de conferências,
mesasredondas e apresentações artísticas comentadas. Entre os participantes estão os professores Dorothea Hofmann, da Hochschule für Musik und Theater München, na
Alemanha, Stephen Hartke, da Oberlin College and Conservatory of Music, dos Estados Unidos, Ivan Vilela Pinto, da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP, Gustavo
Silveira Costa, Marcos Câmara de Castro e Rubens Russomanno Ricciardi, todos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da USP, além do
compositor Livio Tragtenberg.
Os interessados podem enviar os trabalhos sobre o tema, em formato word, para o email musicologia@usp.br (mailto:musicologia@usp.br) , incluindo nome do autor (es),
instituição de ensino, email para contato, título da comunicação, resumo entre 3 e 4 mil caracteres (incluindo espaços e notas) e referência bibliográfica. O aceite será enviado dia 15
de agosto e os escolhidos têm até o dia 10 de setembro para entregar a versão definitiva da proposta de comunicação. Os trabalhos aprovados e apresentados no evento serão
publicados na Revista da Tulha (http://www.revistas.usp.br/revistadatulha/issue/view/8256) .
O evento é uma realização do Núcleo de Pesquisa em Ciências da Performance (NAPCIPEM) do Departamento de Música da FFCLRP, sob a coordenação do professor Marcos
Câmara de Castro. É gratuito, aberto ao público e as inscrições para os participantes ouvintes serão liberadas próximo a data do evento. Mais informações neste site
(http://www.ffclrp.usp.br/eventos/integra.php?id=2636) .
Estão abertas as inscrições para o Encontro de Musicologia de Ribeirão Preto
O objetivo do evento é promover o debate sobre as relações entre o regional e o
universal, tendo como ponto de partida a teoria e a prática da viola caipira, por
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A partir do dia 17 de outubro, estão abertas as inscrições para a turma 2017 de mestrado da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto
(FEARP) da USP. Serão disponibilizadas até 15 vagas, sendo 6 na área de Controladoria e 9 na área de Contabilidade Financeira e Finanças. O edital do processo pode
ser acessado aqui (http://www.fearp.usp.br/images/ppgcc/PDFs/Edital_PPGCC_02_2016_Processo_seletivo_mestrado.pdf) .
Haverá processo de seleção, teste de proficiência na língua inglesa e projeto de pesquisa. Também será realizada uma prova específica de Contabilidade e Estatística no dia 7 de
novembro. A arguição do curriculum e do projeto está prevista para os dias 8, 9 e 10 de novembro.
As inscrições custam R$ 150 e podem ser feitas através deste site (http://www.fearp.usp.br/ptbr/ppgcc/processodeselecao/selecaodemestrado.html) . O resultado do processo
seletivo deve ser divulgado até o dia 30 de novembro. Mais informações sobre o Programa de PósGraduação podem ser encontradas aqui (http://www.fearp.usp.br/pt
br/ppgcc/processodeselecao/selecaodemestrado.html) .
Faculdade de Economia de Ribeirão Preto abre inscrições para mestrado
Serão oferecidas até 15 vagas nas áreas de Controladoria e de Contabilidade
Financeira e Finanças.
Data
17/10/16  31/10/16

Tipo de Evento
Outros (http://www.eventos.usp.br/?event
types=outros)
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rosearaujo@fearp.usp.br
(mailto:rosearaujo@fearp.usp.br)
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Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
No dia 19 de outubro, das 14h30 às 17 horas, será realizada a oficina Crianças e Meio Ambiente promovido pela Superintendência de Gestão Ambiental de Ribeirão Preto
(SGARP) e com o apoio da Creche Carochinha. As crianças vão participar de minioficinas de Aproveitamento Integral de Alimentos, Plantio Orgânico em Caixotes, Compostagem e
Arte com Sucata.
As crianças devem ter entre 5 e 12 anos e estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. Também é preciso que elas estejam com roupas confortáveis, boné, protetor solar e
repelente.
A participação é aberta ao público e as inscrições, com vagas limitadas, devem ser feitas aqui (http://goo.gl/ietmLy) . As oficinas acontece na sede da SGARP.
Meio Ambiente é tema de oficina para crianças na USP Ribeirão Preto
Crianças entre 5 e 12 anos vão participar de minioficinas de Aproveitamento
Integral de Alimentos, Plantio Orgânico em Caixotes, Compostagem e Arte com
Sucata.
Data
19/10/16 | 14:30  17:00
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Desvendando funções complexas da natureza é tema de mesaredonda em Ribeirão Preto (http://www.eventos.usp.br/?events=desvendandofuncoescomplexasdanaturezae
temademesaredondaemribeiraopreto)

13/10/2016
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Ribeirão Preto sedia II Workshop de Contabilidade e Tributação
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Nos dias 20 e 21 de outubro de 2016, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP sedia o II Workshop de Contabilidade e
Tributação. O evento é promovido pelo NECCT – Núcleo de Estudos em Controladoria e Contabilidade Tributária, e pelos Programas de PósGraduação da FEARP e da
UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).
O objetivo é reunir pesquisadores e profissionais nacionais e internacionais das áreas de Contabilidade e Tributação para discutirem projetos de pesquisas e experiências técnicas.
Programação completa aqui (https://drive.google.com/file/d/0B8WmlbcrUjD7ajNFbTNsTnY3cklHRkI3dTZ6a1VjeUFvV3d3/view) .
Podem ser inscritos trabalhos até o dia 30 de setembro (os resultados serão divulgados no dia 14 de outubro). As inscrições para participação presencial custam R$ 100 e podem ser
feitas online (http://necct.org/curso/iiworkshopdecontabilidadeetributacaopresencial) e para participação à distância custam R$ 30 com informações aqui (http://necct.org/curso/ii
workshopdecontabilidadeetributacaodistancia) .
Os encontros acontecem das 8 às 23 horas no primeiro dia, e das 8h30 às 17h30, no segundo, no Anfiteatro da FEARP. Mais informações no site do evento
(http://rect.fearp.usp.br/index.php/Workshop/index) .
Ribeirão Preto sedia II Workshop de Contabilidade e Tributação
O objetivo é reunir pesquisadores e profissionais nacionais e internacionais das
áreas de Contabilidade e Tributação para discutirem projetos de pesquisas e
experiências técnicas.
Data
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Simpósio de Cuidados Paliativos será realizado em Ribeirão Preto
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Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
Nos dias 21 e 22 de outubro, a Liga Interdisciplinar de Cuidados Paliativos (LICP), da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP, promove o II Simpósio
de Cuidados Paliativos.
No dia 21, das 18h30 às 22 horas, as palestras vão abordar cuidados paliativos em crianças, espiritualidade na elaboração do luto e terapias que complementam os cuidados
paliativos.
Já no dia 22, as atividades acontecem das 8 às 12h30, e vão abordar temas como hipodermóclise, cuidados paliativos não oncológicos e cuidados contínuos integrados em Portugal.
Também serão feitas dinâmicas, além da apresentação do grupo de coral Nova Idade.
As inscrições custam R$ 15 para graduandos e R$ 25 para profissionais e podem ser feitas de 26 de setembro até 20 de outubro, diariamente, das 13 às 14 horas, no corredor da
cantina da EERP, com membros da Liga ou por meio de depósito bancário. Mais informações pelo email licpeerp@gmail.com (mailto:licpeerp@gmail.com) . As atividades serão
realizadas no auditório 1 da EERP.
Simpósio de Cuidados Paliativos será realizado em Ribeirão Preto
O II Simpósio de Cuidados Paliativos é promovido pela Liga Interdisciplinar de
Cuidados Paliativos de EERP.
Data

21/10/16 | 18:30  22:00
22/10/16 | 08:00  12:30
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