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Mais eventos
Proximos Eventos
01/12/2016
Seminário discute avanços em pesquisa com patógenos em amostras ambientais (http://www.eventos.usp.br/?events=seminariodiscuteavancosempesquisacompatogenos
emamostrasambientais)

01/12/2016
Incubadora Tecnológica ESALQTec realiza o 2º AgTech Day (http://www.eventos.usp.br/?events=incubadoratecnologicaesalqtecrealizao2oagtechday)
01/12/2016
USP Piracicaba promove XXI Encontro de Corais Luzes e Vozes (http://www.eventos.usp.br/?events=usppiracicabapromovexxiencontrodecoraisluzesevozes)
01/12/2016
Campanha Mundial de Combate as DST e AIDS (http://www.eventos.usp.br/?events=campanhamundialdecombateasdsteaids)
01/12/2016
USP promove palestra sobre Getúlio Vargas e o CartilhismoBorgismo (http://www.eventos.usp.br/?events=usppromovepalestrasobregetuliovargaseocartilhismoborgismo)
01/12/2016
USP Ribeirão Preto discute reforma do ensino médio (http://www.eventos.usp.br/?events=uspribeiraopretodiscutereformadoensinomedio)
01/12/2016
Seminário sobre geopolítica reúne especialistas brasileiros e húngaros (http://www.eventos.usp.br/?events=seminariosobregeopoliticareuneespecialistasbrasileirose
hungaros)

Mais Opções
Por Campi

Por unidades

Tipos de evento

NOV 29

Ribeirão Preto promove palestra sobre gestão de empresas de família
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Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
No dia 29 de novembro, das 19 horas, a Fundace – entidade ligada aos professores da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto
(FEARP) da USP – promove a palestra Desafios da Empresa Familiar. O convidado é o professor Pedro Podboi Adachi, consultor de empresas com ênfase em planejamento
sucessório e governança familiar.
Adachi fala sobre mecanismos para superar obstáculos que surgem em uma sociedade familiar. A palestra acontece no Anfiteatro Prof. Dr. Ivo Torres, Bloco A da FEARP, O evento
é gratuito e aberto ao público. A entrada é mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, que será entregue à entidade Casinha Azul. As vagas são limitadas e
as inscrições (http://migre.me/vwJIe) devem ser feitas pela internet.

Ribeirão Preto promove palestra sobre gestão de empresas de família
Palestra gratuita na FEARP traz especialista para debater mecanismos de
controle de problemas em gestão de empresas familiares.
Data
29/11/16 | 19:00  22:00

Tipo de Evento
Evento científico  humanas
(http://www.eventos.usp.br/?eventtypes=evento
cientificohumanas)
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(16) 39311313
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Proximos Eventos
01/12/2016
Seminário discute avanços em pesquisa com patógenos em amostras ambientais (http://www.eventos.usp.br/?events=seminariodiscuteavancosempesquisacompatogenos
emamostrasambientais)

01/12/2016
Incubadora Tecnológica ESALQTec realiza o 2º AgTech Day (http://www.eventos.usp.br/?events=incubadoratecnologicaesalqtecrealizao2oagtechday)
01/12/2016
USP Piracicaba promove XXI Encontro de Corais Luzes e Vozes (http://www.eventos.usp.br/?events=usppiracicabapromovexxiencontrodecoraisluzesevozes)
01/12/2016
Campanha Mundial de Combate as DST e AIDS (http://www.eventos.usp.br/?events=campanhamundialdecombateasdsteaids)
01/12/2016
USP promove palestra sobre Getúlio Vargas e o CartilhismoBorgismo (http://www.eventos.usp.br/?events=usppromovepalestrasobregetuliovargaseocartilhismoborgismo)
01/12/2016
USP Ribeirão Preto discute reforma do ensino médio (http://www.eventos.usp.br/?events=uspribeiraopretodiscutereformadoensinomedio)
01/12/2016
Seminário sobre geopolítica reúne especialistas brasileiros e húngaros (http://www.eventos.usp.br/?events=seminariosobregeopoliticareuneespecialistasbrasileirose
hungaros)
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NOV 30

Ribeirão Preto sedia palestra sobre mudanças na contabilidade pública
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Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
No dia 30 de novembro, às 19h15, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP) da USP realiza o seminário Nova Estrutura
Conceitual Básica – o que muda para a contabilidade pública?
O evento discute as principais mudanças da nova estrutura conceitual básica da contabilidade pública, recém aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Promovido pelo
Programa de PósGraduação em Controladoria e Contabilidade da FEARP em seu Diálogos com a Comunidade, o evento vai debater os novos rumos que a contabilidade pública
está tomando.
O convidado é o doutorando Ricardo Rocha de Azevedo, membro do grupo de pesquisa Public Sector Accouting & Governance in Brazil (PSAGIBrazil). A palestra será realizada às
19h15, no anfiteatro Professor Doutro Ivo Torres, na FEARP. As vagas são limitadas, com inscrições online (http://app.fearp.usp.br/forms/gera.php?form=dialogo301116) . Será
cobrado, no ingresso, um quilo de alimento não perecível ou taxa de R$ 10, que serão revertidos à doação.
Ribeirão Preto sedia palestra sobre mudanças na contabilidade pública
O evento discute as principais mudanças da nova estrutura conceitual básica da
contabilidade pública, recém aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Data
30/11/16 | 09:00  18:00
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Evento científico  humanas
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cientificohumanas)
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Proximos Eventos
01/12/2016
Seminário discute avanços em pesquisa com patógenos em amostras ambientais (http://www.eventos.usp.br/?events=seminariodiscuteavancosempesquisacompatogenos
emamostrasambientais)

01/12/2016
Incubadora Tecnológica ESALQTec realiza o 2º AgTech Day (http://www.eventos.usp.br/?events=incubadoratecnologicaesalqtecrealizao2oagtechday)
01/12/2016
USP Piracicaba promove XXI Encontro de Corais Luzes e Vozes (http://www.eventos.usp.br/?events=usppiracicabapromovexxiencontrodecoraisluzesevozes)
01/12/2016
Campanha Mundial de Combate as DST e AIDS (http://www.eventos.usp.br/?events=campanhamundialdecombateasdsteaids)
01/12/2016
USP promove palestra sobre Getúlio Vargas e o CartilhismoBorgismo (http://www.eventos.usp.br/?events=usppromovepalestrasobregetuliovargaseocartilhismoborgismo)
01/12/2016
Seminário sobre geopolítica reúne especialistas brasileiros e húngaros (http://www.eventos.usp.br/?events=seminariosobregeopoliticareuneespecialistasbrasileirose
hungaros)

01/12/2016
Evento trata sobre carros autônomos e distribuição inteligente de energia (http://www.eventos.usp.br/?events=eventotratasobrecarrosautonomosedistribuicaointeligentede
energia)
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DEZ 01

USP Ribeirão Preto discute reforma do ensino médio
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Da Assessoria de Comunicação do PUSPRP
No dia 1º de dezembro, às 17 horas, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da USP promove a mesaredonda Por que somos contra
essa reforma do ensino médio? (MP 746/2016).
O evento conta com a participação das professoras Cristina Pedroso, Clarice Sumi Kawasaki e Sandra Maciel Nunes, todas da FFCLRP da USP, e da professora Rosani
Rigamonti, da Faculdade da Fundação de Ensino de Mococa (FaFem), e mediação da pósgraduanda Daniela Gomes da FFCLRP.
A promoção é do Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores (Laife) e do Grupo de Estudos da Localidade (Grupo ELO), ambos da FFCLRP e da Associação dos
Geógrafos Brasileiros (AGB) de Campinas.
A palestra é gratuita, aberta ao público e sem necessidade de inscrição, e será realizada no Anfiteatro André Jacquemin, campus USP em Ribeirão Preto.
USP Ribeirão Preto discute reforma do ensino médio
A Filô promove a mesaredonda Por que somos contra essa reforma do ensino
médio? (MP 746/2016).
Data
01/12/16 | 17:00  21:00
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Evento científico  humanas
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cientificohumanas)
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(16) 33153845 / 33153634
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