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23 de janeiro de 2009.
ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE CÉLULAS-TRONCO ESTÁ COM
INSCRIÇÕES ABERTAS AO PÚBLICO

Eventos gratuitos acontecem de 11 a 18 de fevereiro, em São Paulo,
reunindo pesquisadores de renome do Brasil e do exterior, para
debater o estágio atual e as perspectivas das pesquisas com célulastronco em nível mundial.

Objeto de interesse crescente da sociedade, o uso de células-tronco no
tratamento de doenças provocou, nos últimos anos, um verdadeiro boom no
campo das pesquisas científicas no mundo todo. No meio dessa corrida, que
ainda está longe de terminar, é importante diferenciar o que já se configura
como fato e o que ainda não passa de promessa em torno do assunto. Esse é o
propósito do “Encontro Internacional sobre Células-Tronco”, que será
realizado de 11 a 18 de fevereiro de 2009, em São Paulo. Estará presente um
time de expoentes nacionais e estrangeiros na área de pesquisa com célulastronco, em eventos como debates, palestras, fóruns e encontro informal com
o público (“Cafe Scientifique”). Organizado por pesquisadores do Incor –
Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, do Institute for Stem Cell
Research (Universidade de Edinburgh/Escócia) e do Wellcome Trust Center for
Stem Cell Research (Cambridge/Reino Unido), com apoio do British Council e
da Cultura Inglesa, o Encontro é aberto a médicos, profissionais da saúde,
pesquisadores, estudantes universitários e do ensino médio e fundamental e ao
público interessado no assunto. As inscrições são gratuitas, mediante envio de
e-mail a rsvp.sp@britishcouncil.org.br ou através do telefone (011) 2126
7500.
No www.incor.usp.br (Seção Cursos/Eventos), o interessado poderá conhecer o
PROGRAMA COMPLETO do Encontro, do qual constam: Fórum sobre
“Células-tronco: Ficção, Realidade e Ética” (11/12), “Cafe Scientifique:
Desmitificação das Células-Tronco” (16/2) e II Simpósio da Rede
Latino-Americana de Células-Tronco (16 a 18/2).

SERVIÇO
ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE CÉLULAS-TRONCO
Data: 11 a 18 de fevereiro de 2008

Local: Centro Brasileiro Britânico (CBB), situado na Rua Ferreira Araújo, 741 –
Pinheiros - São Paulo/SP
Investimento: evento gratuito, mediante disponibilidade de vagas.
Inscrições: e-mail para rsvp.sp@britishcouncil.org.br, mencionando no corpo
da mensagem os dados do inscrito (nome, telefone e eventos específicos do
Encontro para os quais está se inscrevendo) ou pelo telefone (011) 2126 7500
Informações: www.incor.usp.br (Seção Cursos/Eventos)
INFORMAÇÕES À IMPRENSA
Rita Amorim e Andressa Borini
Assessoria de Imprensa do Incor-HCFMUSP
3069-5437 ou pelo e-mail incorpress@incor.usp.br
Você pode também solicitar sua pauta pelo www.incor.usp.br (Imprensa)
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