
 

82ª Edição – 25/08/2017 

[NOTÍCIAS] 

Resultado das Eleições para Diretor e Vice-Diretor da 
FDRP/USP 

O Diretor da FDRP/USP torna público o resultado das eleições para Diretor e Vice-Diretor.  
 
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/TVnY8Y 

 

Resultado das Eleições para Chefe e Vice-Chefe dos 
Departamentos 

Foram realizadas eleições para os cargos de Chefe e Vice-Chefe dos Departamentos de Filosofia 
do Direito e Disciplinas Básicas (DFB), de Direito Privado e de Processo Civil (DPP) e 
Departamento de Direito Público (DDP) da Faculdade. 
 
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/8exw1K 

 

Qualificações – Mestrado FDRP/USP 
Estão agendadas para a próxima semana exames de qualificação do Mestrado da FDRP.  

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

 

[EVENTOS] 

Simpósio de Direito Médico – Módulo V: Dilemas da 
prática dermatológica - dos aspectos bioéticos aos 
aspectos jurídicos 

https://goo.gl/TVnY8Y
https://goo.gl/kAmQXx


O V módulo do Simpósio de Direito Médico terá como tema “Dilemas da prática dermatológica - 
dos aspectos bioéticos aos aspectos jurídicos”. A realização é do Conselho Regional de Medicina 
do Estado de São Paulo (CREMESP) e o evento será na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto 
(FDRP) da USP. O evento aborda o tema em cinco aspectos: dermatológicos, ginecológicos, do 
CREMESP, bioéticos e jurídicos. Entre os convidados, o Dr. Paulo César Gentile, Juiz da Vara da 
Infância e da Juventude e da Vara do Idoso de Ribeirão Preto. Programação completa aqui.  

DATA: 31/08/17 às 19h. 

LOCAL: Anfiteatro da FDRP, 1º andar, bloco D. 

INSCRIÇÕES: inscrições devem ser feitas no e-mail drrpo@cremesp.org.br ou pelos telefones 
(16) 3911-6306/6307/6308/6309.  

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/UP2pRZ 

 

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO] 

Grupo de Estudos Marxianos 

O Grupo dedica-se a leitura e discussão de textos do período da juventude de Karl Marx, época 
em que se dedica a temas jurídicos e políticos, e também ao estudo de autores que adotaram a 
teoria e métodos marxianos para promover a emancipação social e humana. Coordenação: Profa. 
Dra. Cynthia Soares Carneiro. Tema: “Teoria da Revolução no Jovem Marx”. 

DATA: Toda quinta-feira, às 13h30. 

LOCAL: Sala C-33. 

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

 

Edital 696/2017 – Programa Fórmula de bolsas de 
Mobilidade Internacional Santander Universidades 

A Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI) anuncia a abertura 
de Edital de seleção de alunos de graduação USP, para oferecimento de 4 (quatro) bolsas para 
intercâmbio no 1º semestre de 2018. As inscrições devem ser feitas pelo estudante no site do 
Santander, até o dia 31 de agosto de 2017 - https://goo.gl/kmmorH, e pela CRInt da Unidade, 
exclusivamente, até às 12 horas do dia 4 de setembro de 2017, no sistema Mundus. 

EDITAL: https://goo.gl/2Tv8A4, edital nº 696. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/RKG7PQ 

 

[OPORTUNIDADES PÓS-GRADUAÇÃO] 

Ciclo de Atividades para o Desenvolvimento Docente 

https://goo.gl/zUW45C
https://goo.gl/UP2pRZ
https://goo.gl/2Tv8A4


O "Ciclo de Atividades para o Desenvolvimento Docente", promovido pelo Centro de 
Aperfeiçoamento Didático - CAD de Ribeirão Preto, acontecerá dia 25 de agosto, a partir das 14h, 
no auditório 1 da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Confira a programação completa 
aqui: https://goo.gl/BSpoNJ 

INSCRIÇÕES: https://goo.gl/pRj7C3 

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

 

Pós-graduação em Ciência Política da UFMG recebe 
inscrições 

Estão abertas, até o dia 25 de setembro, as inscrições para o Programa de Pós-graduação em 
Ciência Política da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich), que oferece 16 vagas 
para o mestrado e 16 para o doutorado.  

INSCRIÇÕES: 25/09/17 

EDITAL: https://goo.gl/kQcMwy 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/5Jtb5p 

 

[OPORTUNIDADES DOCÊNCIA] 

Ciclo de Atividades para o Desenvolvimento Docente 

O "Ciclo de Atividades para o Desenvolvimento Docente", promovido pelo Centro de 
Aperfeiçoamento Didático - CAD de Ribeirão Preto, acontecerá dia 25 de agosto, a partir das 14h, 
no auditório 1 da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Confira a programação completa 
aqui: https://goo.gl/BSpoNJ 

INSCRIÇÕES: https://goo.gl/pRj7C3 

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

 

Programa seleciona pesquisador ou professor para 
cátedra nos EUA 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) divulga nesta quarta-
feira, 16, o Edital nº 37/2017, referente à edição 2018/2019 da Cátedra Dra. Ruth Cardoso – 
Universidade Columbia. Ofertado pela CAPES em parceria com o J. William Fulbright Foreign 
Scholarship Board, o programa apoia a participação de um professor ou pesquisador brasileiro 
em atividades de docência e pesquisa nas áreas de Ciências Humanas e Sociais na Universidade 
Columbia, localizada em Nova Iorque (EUA). 

INSCRIÇÕES: 25/09/2017. 

EDITAL: https://goo.gl/WmUsR7 

https://goo.gl/BSpoNJ
https://goo.gl/kQcMwy
https://goo.gl/5Jtb5p


+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/N44sg9 

 

NOVO [OPORTUNIDADES PESQUISA] 

Chamada para artigos - Revista do curso de Ciências 
do Estado da UFMG  

Foi estendido até o dia 30 de agosto o prazo para submissão de artigos para a próxima edição da 
Revice - Revista de Ciências do Estado, da Faculdade de Direito. A chamada pública recebe 
textos de pesquisadores nacionais e estrangeiros para integrar a quarta edição (volume 2, 
número 2), intitulada Dossiê democracia e (des)governo, que reunirá análises sobre o Brasil 
contemporâneo. Serão recebidos textos originais sobre governança, crise de representação, 
mecanismos de democracia, corrupção, judicialização da política, lutas populares e movimentos 
de resistência, cidades e campo como atores políticos e violência institucional. A equipe editorial 
também receberá trabalhos de temática livre. 

INSCRIÇÕES: até o dia 30 de agosto. 

EDITAL: https://goo.gl/xkbXNr 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/c9D7Vg 

 

Chamada para artigos - Revista de Investigações 
Constitucionais (A1) 

A Revista de Investigações Constitucionais (Qualis A1), promovida pelo NINC - Núcleo de 
Investigações Constitucionais do PPGD-UFPR, divulga sumário da nova edição publicada (vol. 4, 
n. 2, maio/ago. 2017), assim como Chamada de Artigos para os números 1 (jan./abr.) e 2 
(maio/ago.) do volume 5 (2018): (i) Seção Aberta; e (ii) Dossiê Temático “Separação de poderes e 
Diálogos institucionais”. Os artigos deverão ser submetidos no sistema eletrônico até o dia 
25.10.2017. 

INSCRIÇÕES: https://goo.gl/YCY6uY 

EDITAL: https://goo.gl/VFr7SH 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/2n46yp 

 

Chamada para artigos – 4° Congresso Internacional de 
Direito e Contemporaneidade (UFSM) 

O 4º Congresso Internacional de Direito e contemporaneidade: mídias e direitos da sociedade em 
rede será realizado de 8 a 10 de novembro de 2017. O evento contará com palestrantes 
nacionais e internacionais, apresentações de trabalhos, oficinas e lançamento de livros de 
professores e egressos. O envio de artigos para os nove Grupos de Trabalho segue até o dia 01 
de setembro. 

INSCRIÇÕES: https://goo.gl/4EcVmX 

https://goo.gl/N44sg9
https://goo.gl/xkbXNr
https://goo.gl/c9D7Vg
https://goo.gl/YCY6uY


EDITAL: https://goo.gl/UvjjEY 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/6YAGTG 

 

[FORA DA FDRP] 

Palestra OAB – Aspectos Controversos da 
Aposentadoria Especial 

A palestra será realizada no dia 28 de agosto às 19h30 e será ministrada pela Dra. Adriane 
Ladenthin. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/KoW91V 

 

Palestra OAB – Transexualidade & Nome Social  

A Comissão da Diversidade Sexual OAB 12ª Subseção convida para a palestra “Transexualidade 
& Nome Social” que será ministrada pela Subprocuradora-geral da República, Dra. Deborah 
Duprat, responsável pela defesa, perante o STF, dos temas: “reconhecimento da união 
homoafetiva” e “mudança de nome e sexo no registro civil por transexuais, sem cirurgia de 
transgenitalização”, dentre outros.  

DATA: 31/08/17 às 19h. 

LOCAL: Casa da Advocacia. Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, nº 215, Jd. São Luiz. Ribeirão 
Preto/SP. 

INSCRIÇÕES: www.oabrp.org.br (vagas são limitadas). 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/qoq8BN 

 
[CONTATO] 

E-MAIL: comunicacao.fdrp@usp.br 

FACEBOOK: http://bit.ly/FacebookFDRP 

SITE: http://bit.ly/siteFDRP 

https://goo.gl/6YAGTG
http://www.oabrp.org.br/
https://goo.gl/qoq8BN
mailto:comunicacao.fdrp@usp.br
http://bit.ly/FacebookFDRP
http://bit.ly/siteFDRP


 


