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Notícias
Redirecionamento do email USP
Objetivando garantir que a comunidade da FDRP esteja sempre atualizada com as informações mais
relevantes para a mesma através do recebimento de emails, estão disponíveis no site da faculdade links
com informações úteis para a melhor utilização dos emails USP (email institucional).
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/redirecionamento-do-email-usp/

Dossiê Rolezinhos do NAJURP ganha repercussão na mídia
O estudo realizado pelo Núcleo de Assistência Jurídica Popular de Ribeirão Preto da FDRP sobre os
rolezinhos realizados no Estado de São Paulo ganhou destaque em matéria publicada no site da Folha de S.
Paulo.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/dossie-rolezinhos-do-najurp-na-midia/

Defesas do TCC - Graduação FDRP/USP
Está disponível no site da FDRP, no link Graduação, a agenda de defesas dos trabalhos de conclusão de
curso dos graduandos da FDRP. Lá constam os nomes dos alunos e demais informações sobre a defesa de
seus trabalhos.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/graduacao/defesas/

23º SIICUSP na FDRP
No evento foram expostos trabalhos e pôsteres científicos das unidades FDRP, FMRP, EERP, EEFERP, FCFRP
e FFCLRP. Os trabalhos da FDRP foram expostos no dia 29 de setembro de 2015 no período da manhã. No
total foram expostos 44 trabalhos, sendo 27 de alunos da FDRP e 17 de alunos externos, contando com
participação de alunos da UNESP, Faculdade de Barretos e do Centro Universitário UNIFAFIBE.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/23o-siicusp-na-fdrp/

Exposição Fotográfica Itinerante “Verdes Infinitos Cafezais”
passa pela FDRP
Com o apoio do Grupo Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão Universitária de Ribeirão Preto
(GrACEx-RP), de 1º a 28 de outubro de 2015 estarão expostos na escadaria do Bloco-D painéis com 28
fotos históricas de Ribeirão Preto.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/exposicao-fotografica-itinerante-na-fdrp-verdes-infinitoscafezais/

Eventos
Direito e Cinema: Outubro/2015
Já está disponível no site da FDRP a programação das sessões de Direito e Cinema do mês de outubro de
2015, confira.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2015/09/direito-e-cinemaOUTUBRO.pdf

Oportunidades Graduação
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/

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

