1ª Edição – 22/05/2015

Eventos
Arbitragem e Agronegócios: Noções introdutórias e práticas
Palestrante principal: Marcelo Antônio Muriel, com participação de Nancy Gombossy Franco e Ms. Thiago
Gerbasi.
Data: 26/05/2015.
Horário: 8h30.
Local: anfiteatro da FDRP.

Impactos jurídicos e socioeconômicos da redução da
maioridade penal
O evento terá uma exposição inicial sobre a possiblidade ou não da alteração da Constituição Federal para
redução da idade penal (é ou não cláusula pétrea?), seguindo-se exposições sobre os impactos
socioeconômicos decorrentes da redução da maioridade penal e impactos demográficos sobre o
superpopuloso sistema penitenciário. A seguir, serão expostos relevantes aspectos psicossociais da
infracionalidade juvenil, baseados em estudos especificamente desenvolvidos sobre o tema. Afinal,
ouviremos a professora napolitana, Clelia Iasevoli, que nos trará a experiência italiana, onde existe um
direito penal do menor que permite a imputação penal para menores de 18 anos.
Inscrições devem ser feitas pelo email: gecap@usp.br enviando a palavra seminário.
Data: 29/05/2015.
Horário: das 8h às 12h30.
Local: auditório da FDRP.

Oportunidades Graduação
Summer Business & Culture FEA-RP (VAGAS GRATUITAS)
A FEARP da USP realiza, de 22 de junho a 10 de julho, o Summer Program 2015 – Brazilian Business &
Culture, curso composto por seminários, workshops e visitas técnicas. O programa inclui as seguintes
disciplinas, sobre as quais os alunos deverão apresentar um projeto de conclusão de curso: Negotiation;
Brazilian Law; Brazilian Economy; Agribusiness; Project Development; Brazilian Culture e Português para
Estrangeiros.
Inscrições: entre 25/05/2015 e 29/05/2015.
Edital: http://www.fearp.usp.br/en/index.php/study-at-fea-rp/summer-school
Mais informações: sobre inscrição International Office FEA-RP, pelo e-mail international@fearp.usp.br ou
pelo telefone (16) 3315-4969

Oportunidades Docência
Université de Lyon - Edital de Cooperação Científica
A Universidade de São Paulo e a Université de Lyon UdL (França) abrem edital para projetos de pesquisa
conjuntos, a fim de apoiar a construção de projetos conjuntos em todas as áreas de pesquisa, implicando
em no mínimo uma equipe de pesquisadores da USP e uma equipe de pesquisadores da UdL.
Inscrições: até 12/06/2015.
Edital: http://www.usp.br/internationaloffice/wp-content/uploads/Edital-para-financiamento-decoopera%C3%A7%C3%A3o-entre-a-USP-e-a-UdL.pdf

Ohio State University - Edital de Cooperação Científica
A Ohio State University (OSU), nos Estados Unidos, e a Fapesp lançam a segunda chamada de propostas no
âmbito do acordo de cooperação científica assinado pelas duas instituições. O objetivo da chamada é
financiar pesquisa e intercâmbio de equipes em todas as áreas do conhecimento.
Inscrições: até 13/07/2015.
Edital: http://www.fapesp.br/9457

British Council oferece oportunidades para pesquisadores
brasileiros
Estão abertas inscrições para uma nova chamada do programa Researcher Connect. Composto por uma
série de módulos interativos, o foco do Researcher Connect é o desenvolvimento de habilidades em
comunicação em inglês para que sejam utilizadas por pesquisadores de qualquer formação acadêmica em
contextos internacionais e multiculturais.
Inscrições: até 16/06/2015.
Edital: http://www.britishcouncil.org.br/newton-fund/chamadas/researcher-connect-confap-2015-2016

Abertas as inscrições para o Researcher Links
O Researcher Links, programa de colaboração entre pesquisadores brasileiros e britânicos tem como
objetivo apoiar a realização de workshops de pesquisa que incentivem a colaboração entre cientistas
britânicos e brasileiros de 16 estados, em diversas áreas do conhecimento.
No dia 28 de maio de 2015, a entidade oferecerá duas sessões informativas que abordarão instruções
sobre a candidatura, formulário de inscrição do British Council, orçamento e outras questões que possam
surgir. A sessão virtual será às 15h via Google Hangout. Acesso via Youtube ou Google+.
Inscrições: até 13/07/2015.
Edital: http://www.britishcouncil.org.br/newton-fund/chamadas/researcher-links-confap-fapesp-20152016

Programe-se
Cerimônia de Outorga do Título de Prof. Emérito
Data: 15/06/2015 às 19h30.
Local: auditório da FDRP.
Programação: Sessão Solene da Congregação da FDRP/USP para outorga do Título de Professor Emérito ao
Professor Tercio Sampaio Ferraz Junior. Convite: http://www.direitorp.usp.br/wpcontent/uploads/2014/03/convite_emerito.pdf
Mais informações: atacfdrp@usp.br ou (16) 3315-4954
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