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Notícias
Qualificações e Defesas - Mestrado FDRP/USP
Está disponível na seção da Pós-Graduação do site da FDRP a agenda de qualificações e defesas dos
exames de mestrado da FDRP. Lá constam os nomes dos alunos e demais informações sobre a defesa de
seus projetos.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/pos-graduacao/qualificacoes-e-defesas/

Prof. Pedro Dallari entrega livros à FDRP
Na tarde da última sexta-feira, 18/09/2015 o Prof. Dallari entregou à biblioteca da FDRP exemplares dos
livros dos relatórios da Comissão Nacional da Verdade. Na ocasião, o Professor também apresentou o site
da Comissão Nacional da Verdade, www.cnv.gov.br, enfatizando a importante ferramenta que este é para
pesquisa, por conter, além dos relatórios, os documentos mencionados nestes, os laudos periciais, vídeos
de audiências e diligências, dentre outros.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/prof-pedro-dallari-entrega-livros-a-fdrp/

Trote: Lei do Estado de SP proíbe trote nas escolas
Está proibido o trote nas escolas da rede pública do Estado de São Paulo, em qualquer nível de ensino,
inclusive nas faculdades, institutos e universidades. Determinação é da lei estadual 15.892/15, publicada
no dia 16 no Diário Oficial. A norma prevê que, independentemente das sanções penais, civis e
administrativas previstas na legislação específica, ficam os responsáveis pelo ato sujeitos às seguintes
sanções: no caso de aluno, expulsão imediata da unidade escolar; se servidor público, exoneração da
função.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/trote-lei-do-estado-de-sp-proibe-trote-nas-escolas/

Eventos
Audiência Pública sobre novo Plano Diretor de Ribeirão Preto
O evento é iniciativa de professores, alunos e funcionários da USP de Ribeirão Preto, assim como de
Associações de Moradores da cidade, com a finalidade de conhecer e divulgar ao público as linhas gerais
do projeto do novo Plano Diretor de Ribeirão Preto, em trâmite na Câmara Municipal do Município –
submetendo-o à discussão e crítica de todos os interessados.
Data: 28/09/2015.
Horário: 19h.
Local: Anfiteatro da FDRP.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/audiencia-publica-sobre-novo-plano-diretor-deribeirao-preto/

23º SIICUSP - Simpósio Internacional de Iniciação Científica da
Universidade de São Paulo
O SIICUSP, Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo, é uma iniciativa da
Pró-Reitoria de Pesquisa da USP e tem como objetivo divulgar os resultados dos projetos de pesquisas
científicas e tecnológicas realizadas por alunos de graduação da USP e de outras instituições nacionais e
internacionais.
Data: 28 e 29/09/2015.
Local: Auditório da FDRP.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/23o-siicusp-simposio-internacional-de-iniciacaocientifica-da-universidade-de-sao-paulo/

National Model United Nations (NMUN) Nova York
No dia 29/09/2015 acontecerá no anfiteatro da FDRP uma palestra sobre o National Model United Nations
(NMUN) Nova York. Na palestra, que será realizada pela Moving Connections, serão passadas diversas
informações sobre o evento e como interessados podem participar. O NMUN é um evento que simula as
negociações das Nações Unidas e uma grande oportunidade para participar das atividades diplomáticas da
ONU.
Data: 29/09/2015.
Local: Anfiteatro da FDRP.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/national-model-united-nations-nmun-nova-york/

Oportunidades Pós-Graduação
Edital 485/2015 – Programa de Bolsas Red de
Macrouniversidades
Foi lançado o Edital 485/2015 para concessão de 05 bolsas do Programa de Mobilidade de Pós-Graduação
da Red de Macrouniversidades de la América Latina y el Caribe, para intercâmbio entre março e
novembro/2016, com duração de 90 a 150 dias.
Inscrições: até as 12h do dia 15/10/2015.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/edital-4852015-programa-de-bolsas-red-demacrouniversidades/

Programe-se
Webinar Informativo - Yale Law School LL.M. Program
A Yale Law School oferecerá um webinar informativo para estudantes brasileiros de direito interessados no
programa de mestrado em direito (LL.M.).
Data: 05/10/2015.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/webinar-informativo-yale-law-school-ll-m-program/

2ª Edição da Virada Científica da USP
A Comissão de Cultura e Extensão Universitária da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (CCEx-FDRP)
convida todos para participarem da 2ª Edição da Virada Científica da USP. Alunos interessados devem se
inscrever até o dia 03/10/2015.
Data: 17 e 18/10/2015.
Local: campus USP Ribeirão.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/2a-edicao-da-virada-cientifica-da-usp/

Ajude o meio ambiente
Adote atitudes responsáveis:






Programe o computador para entrar em modo de espera após cinco minutos sem uso.
Desligue monitores, impressoras, estabilizadores, caixas de som ou outros acessórios, sempre que
não estiverem em uso.
Evite imprimir arquivos desnecessários.
Desligue as luzes e o ar condicionado ao sair da sala.
Feche as portas da sala quando usar o ar condicionado.



Use a temperatura de 24° no ar condicionado.

Contato
Para divulgar eventos e correlatos: comunicacao.fdrp@usp.br
Siga a FDRP no Facebook: http://bit.ly/FacebookFDRP
Acesse o site da FDRP: http://bit.ly/siteFDRP

