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Editorial
Estamos a poucos
dias para o IV Encontro Anual da ABROVET que, neste ano,
ocorrerá em conjunto
com o 2° Workshop
NAP ONCOVET. Você
não pode perder! Saiba
mais na sessão específica
deste evento.
Acompanhando
tendências atuais, a
ABROVET também está
nas redes sociais e pode
ser acompanhada pelo

Facebook, mais um canal
aberto aos nossos associados e simpatizantes.
Quer conhecer nossa página: siga-nos em
www.facebook.com/
ABROVET e faça parte
de nossa comunidade!
Um ano passa
muito rapidamente! Prepare-se para o Mundial
de Oncologia veterinária,
um privilégio para nós
brasileiros que teremos
este evento de alto nível

aqui, pertinho de nós,
em maio de 2016!

http://abrovet.org.br

Luiz Roberto Biondi
Editor

IV Encontro da ABROVET
Mantendo seu compromisso com o desenvolvimento científico na Oncologia veterinária, a ABROVET
reedita seu Encontro Anual,
desta vez, associado a um

segundo evento de caráter
científico, o NAP ONCOVET.
Diferentemente dos
congressos, simpósios e cursos tradicionais, o Encontro
da ABROVET pretende apro-

ximar os médicos veterinários que atuam na oncologia
veterinária com a pesquisa
acadêmica.
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Saiba o que é NAP ONCOVET
O NAP ONCOVET—Núcleo
de Apoio à Pesquisa em Oncologia Veterinária foi criado
em 2012 como
núcleo multidisciplinar para
desenvolver

pesquisas integradas em Oncologia Veterinária, dentro de
suas diversas
linhas temáticas, aproveitando diferentes
competências, e
gerando como

produtos, publicações científicas, formação
de recursos humanos, além do
fortalecimento
das relações da
Universidade
com a sociedade.

Qual será o destaque deste ano?
“2°
Workshop
NAP
ONCOVET”

Sem dúvidas, além das
apresentações
dos trabalhos
que estão sendo desenvolvidos pela equipe multidisciplinar do NAP

ONCOVET,
destacamos o
tema que será
abordado pelo
Prof. Shihui
Liu, PhD pelo
Instituto de Biotecnologia de
Beijing—

China, sobre a
utilização da
toxina do antraz como terapia alvo no
câncer

Como participar do workshop NAP?
Não perca esta oportunidade! O evento é gratuito!
Informe-se em http://www.abrovet.org.br/
IVEABROVET2015
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IV Encontro da ABROVET—destaques
Contando com a
presença do Prof. Liu,
o IV Encontro da
ABROVET também
abordará temas relevantes à Oncologia Veterinária, como a interessante apresentação
do Dr. Fabrício Grandi,
que abordará de maneira didática o vocabulário utilizado pelos

patologistas, nos laudos
histopatológiscos e como esta importante ferramenta pode auxiliar o
clínico oncologista.
Também merece
destaque a interessante
abordagem do Dr. Marcelo Rangel a respeito
dos tumores de vesícula
urinária e, claro, não podemos deixar de desta-

car as apresentações das
pesquisas de ponta que
estão sendo desenvolvidas em nosso país, em
oncologia veterinária
Quer saber mais?
Acesse: http://
www.abrovet.org.br/
IVEABROVET2015/
programa.php

ABROVET no Face
Buscando maior proximidade com
seus associados e amantes
da Oncologia
Veterinária, a
ABROVET

disponibiliza
mais este canal. Acompanhe novidades, notícias,
encontre seus
colegas e fale
conosco por

meio
deste
importante
portal!

Siga-nos em
facebook.com/
ABROVET

WVCC—2016—FOZ DE IGUAÇU—BRASIL!

Encorajar, Congregar, Promover, Difundir

ABROVET
TRABALHANDO POR VOCÊ
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