89ª Edição – 11/10/2017

[EVENTOS]
Palestra – A rejeição do binómio casos fáceis/casos
difíceis e das cisões metodológicas que este impõe
A palestra será ministrada pelo Prof. José Manuel Aroso Linhares da Universidade de Coimbra.
Serão emitidos certificados. Inscrições no momento do evento.
DATA: 17/10/17 às 10h.
LOCAL: Anfiteatro da FDRP-USP.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/gRZk9T

Law, Development and Technology in India
Os professores doutores convidados Vinod Kumar e Annappa Nagarathna ministrarão palestras
com os temas “Law and Discrimination with special reference to India” e “Data and Privacy
Protection on Cyber Space – Indian legal approach”.
DATA: 17 outubro a partir das 16h.
LOCAL: Sala da Congregação da FDRP.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/sNyZW3

III Seminário de Direito, Psicologia e Neurociência
O evento contará com palestras, mesa de debates e também com apresentação de trabalhos. Na
mesa de debates será discutida a importância da pesquisa interdisciplinar entre o Direito, a
Psicologia e a Neurociência. Já as palestras abordarão diferentes temas, como: Neurociência
aplicada ao Direito, Psicologia da Punição, Modelos Comportamentais de Decisão Judicial e
Aspectos Filosóficos e Psicológicos da Racionalização Jurídica. E, por fim, haverá Grupos de
Trabalho.

DATA: 17 outubro às 18:30 e 18 outubro às 09:30.
LOCAL: Auditório da FDRP.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/a5yM71

I Workshop “Lei Maria da Penha e Justiça
Restaurativa. É possível mediar casos de violência de
gênero?”
O I Workshop “Lei Maria da Penha e Justiça Restaurativa. É possível mediar casos de violência
de gênero?” contará com diversas mesas que tratarão de assuntos concernentes à temática do
evento.
DATA: 17 de outubro de 2017 das 8h às 16h.
LOCAL: Anfiteatro da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto
INSCRIÇÕES: A participação é gratuita e sem necessidade de inscrição.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/G9ohF7

Simpósio de Direito das Famílias
Os Tribunais brasileiros têm enfrentado questões relacionadas à união estável e casamento
homoafetivo, equiparação da união estável ao casamento para efeitos sucessórios, diversas
modalidades de famílias. De sorte que esses assuntos estão em construção jurídico-social, o que
motiva a organização de um evento científico para discutir esses temas, fomentando o
intercâmbio de conhecimento entre os alunos de graduação e pós-graduação da FDRP e de
outras instituições de ensino. Haverá emissão de certificados.
DATA: 18 de outubro de 2017.
INSCRIÇÕES: até 18 de outubro, pelo link: https://goo.gl/XXydzy
+INFORMAÇÕES: https://goo.gl/VtmDeA

Curso de Iniciação na Lógica
O Prof. Dr. Nuno Coelho juntamente com o Prof. Dr. Sérgio Fonseca Roxo, da UNESP,
organizarão o curso que abordará os seguintes temas: 1. Lógica, proposição e norma; 2.
Conectivos lógicos; 3. Tautologia, contradição, contrariedade, contingência, implicação e
equivalência; 4. Leis lógicas e modalidades deônticas.
DATA: 17, 24 e 31 de outubro de 2017 das 19h às 22h.
INSCRIÇÕES: serão realizadas presencialmente no dia do Curso.

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/PQdbmM

Palestras – Judith Martins-Costa na FDRP
A Professora Judith Martins-Costa ministrará palestra sobre o tema “Doutrina e Interpretação no
Direito“. Na ocasião, também ministrarão palestras Rafael Branco Xavier (tema: “Funções da Boafé no STJ“); e Giovana Benetti (tema: “Declarações e Garantias – Primeiras Impressões“).
DATA: 18/10/2017 às 11h30.
LOCAL: Anfiteatro da FDRP.
INSCRIÇÕES: Não há necessidade de fazer inscrições prévias para participar.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/KLGHky

Simpósio de Direito Médico – Módulo VII: Dilemas do
cotidiano pediátrico: dos aspectos bioéticos aos
aspectos jurídicos
A partir de um caso hipotético, o evento abordará o tema em quatro aspectos: aspectos
pediátricos; protocolos do Ministério Público, aspectos bioéticos do CREMESP; aspectos jurídicos
e ECA, e, por fim, haverá um bloco de interação com a plateia. Confira a programação completa e
o quadro de palestrantes: https://goo.gl/A5nj5u
DATA: 19 de outubro de 2017 às 19h.
LOCAL: Anfiteatro da FDRP.
INSCRIÇÕES: inscrições – gratuitas – devem ser feitas no e-mail drrpo@cremesp.org.br ou pelos
telefones (16) 3911-6306/6307/6308/6309.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/DMqoa7

2° Seminário de Direito Econômico da FDRP/USP
A 1ª rodada de debates do 2° Seminário de Direito Econômico da FDRP/USP terá como tema "5
anos da Lei n.º 12.529/11: Lições para o futuro na perspectiva do Desenvolvimento” e contará
com a presença dos palestrantes Professores Doutores João Grandino Rodas (FD/USP) e Paulo
Burnier da Silveira (UnB).
DATA: 20 de outubro de 2017.
LOCAL: Auditório da FDRP.
INSCRIÇÕES: aluisiomiele@usp.br
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/64ZA8g

[OPORTUNIDADES PESQUISA]
Chamada para artigos – III Simpósio Científico
Internacional dos Jovens Penalistas do Grupo
Brasileiro da Associação Brasileira de Direito Penal –
GB/AIDP
Sob a temática “Corrupção, direitos humanos e empresa", convida-se para submissão de
trabalhos nos seguintes eixos: 1) Corrupção e violação de direitos humanos no âmbito
corporativo: fundamentos e ambiente regulatório; 2) Direitos humanos e empresas: políticas
públicas e iniciativas corporativas.
INSCRIÇÕES: até 16 de outubro de 2017
EDITAL: https://goo.gl/ZPor8S
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/3dM7Hs

Chamada para artigos – XXVIII Semana Jurídica da
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita
Filho" (UNESP)
O evento terá como tema "As Reformas Trabalhista e Previdenciária" e ocorrerá no Campus de
Franca, entre os dias 6 a 10 de novembro de 2017. Artigos científicos, caso aprovados, serão
publicados nos anais do evento.
INSCRIÇÕES: até 15 de outubro de 2017.
EDITAL: https://goo.gl/E5zWo7.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/8oYMbb ou pelo e-mail xxviiisjunesp@gmail.com.

Chamada para artigos – Livro “Introdução ao Direito
para a Terceira Idade”
A Comissão de Cultura e Extensão da FDRP, juntamente com a Comissão de Pós-Graduação da
FDRP, convidam para chamada de artigos a fim de compor o livro “Introdução ao Direito para a
Terceira Idade”.
INSCRIÇÕES: de 15/09/2017 a 16/02/2018.

EDITAL: https://goo.gl/e2YvBU
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/QsjBtN

Chamada para artigos – 6th SIEL Global Conference
2018 in Washington D.C.
A 6ª Conferência Global organizada pela Society of International Economic Law (SIEL) ocorrerá
nos dias 12 e 14 de julho de 2018 e o tema será “International Economic Law in Unsettling
Times”.
INSCRIÇÕES: até o dia 01 de dezembro às 12h
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/forms/vS7krMIYJGajt8jf1
EDITAL: https://goo.gl/5Tmjmf

Chamada para artigos – II Seminário Internacional do
Grupo de Pesquisa "O Estado de exceção no Brasil
contemporâneo"
Coordenado pelo Prof. Andityas Matos, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) o Seminário cujo tema será “Desobediências e Democracias Radicais: a
potência comum dos direitos que vêm” recebe artigos.
INSCRIÇÕES: até o dia 15 de novembro.
DATA: 04, 05 e 06 de dezembro de 2017.
PROGRAMAÇÃO: https://goo.gl/z9gVJG
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/AkJu5v

Chamada para artigos – I Simpósio da Liga de Estudos
de Gênero e Sexualidade
A Liga de Estudos de Estudos de Gênero e Sexualidade da Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo, convida para envio de artigos para o “I Simpósio da Liga de
Estudos de Gênero e Sexualidade” com o tema "TRANSformar: Florescer rompe corpos
engessados".
INSCRIÇÕES: até 17 de outubro de 2017.
EDITAL: https://goo.gl/M5J7e5

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/z9J1b9

[PROGRAME-SE]
XI Seminário Internacional sobre Delinquência Juvenil
– 2017
O evento é organizado pela Organização Comunitária Santo Antônio Maria de Claret em parceria
com a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
DATA: Dia 25 de outubro de 2017, 4ª feira, das 09h00 às 18h00.
LOCAL: Auditório da FDRP.
INSCRIÇÕES: até 15 de outubro de 2017, através dos links: https://goo.gl/TUcb6F e
https://goo.gl/QpE2xH.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/jBm3wn.

Cerimônia de Posse da nova Diretoria da FDRP
No dia 27 de outubro de 2017, ocorrerá a cerimônia de Posse das Professoras Doutoras Monica
Herman Salem Caggiano e Maísa Souza Ribeiro, nas funções de Diretora e de Vice-Diretora da
FDRP-USP.
INSCRIÇÕES: cerimo@usp.br
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/18XyBb

[FORA DA FDRP]
Palestra - Anexo de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher do Fórum de Ribeirão Preto:
experiências e ações desenvolvidas
A palestra será realizada no dia 17 de outubro às 09h e será ministrada pela Dra. Carolina
Moreira Gama
LOCAL: Auditório II - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/56zTJn

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/9Yfa6J

[CONTATO]
E-MAIL: comunicacao.fdrp@usp.br
FACEBOOK: http://bit.ly/FacebookFDRP
SITE: http://bit.ly/siteFDRP

