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Notícias
Nota de Repúdio da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da
USP
Na manhã do dia 15 de outubro de 2015, a direção da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP
tomou conhecimento de pichações de cunho racista que foram feitas em um dos banheiros masculinos da
Unidade. Imediatamente, determinou a abertura de sindicância para apurar o ocorrido no prazo de 60 dias
e encaminhou ofício à Comissão de Direitos Humanos da USP que acompanha o caso. A Procuradoria-Geral
da USP, já informada sobre esse lamentável ato de racismo, também colaborará com a direção da unidade
para que sejam tomadas todas as medidas cabíveis.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/nota-de-repudio-da-faculdade-de-direito-de-ribeiraopreto-da-usp/

Lista de Indicados para participar da 2ª fase do SIICUSP – Área
Direito
Segundo as normas do evento, 15% dos melhores trabalhos inscritos em cada Unidade da USP são
indicados para participar da 2ª etapa do evento. No site da FDRP encontra-se a lista dos 7 trabalhos
melhores avaliados dos inscritos na FDRP, na área do Direito.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/lista-de-indicados-para-participar-da-2a-fase-do-siicusparea-direito/

Mapeamento de Empreendedores USP
A Agência USP de Inovação, Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade de São Paulo, deseja mapear
os participantes da comunidade USP que possuem empresa, a fim de desenvolver e fortalecer iniciativas e
programas de empreendedorismo.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/mapeamento-de-empreendedores-usp/

FDRP recebe Menção Honrosa pela Semana de Recepção aos
Calouros de 2015
No dia 15/10/2015 o Reitor da USP, Prof. Dr. Marco Antonio Zago conferiu à FDRP uma menção honrosa
referente às atividades promovidas pela Faculdade na Semana de Recepção aos Calouros de 2015.

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/fdrp-recebe-mencao-honrosa-do-reitor-zago/

Oportunidades Graduação
Inscrições abertas: Concurso Nacional Sistemas Internacionais
de Direitos Humanos
Estão abertas as inscrições para o Concurso Nacional Sistemas Internacionais de Direitos Humanos, uma
competição acadêmica que visa disseminar conhecimentos sobre o Direito Internacional dos Direitos
Humanos e sobre a atuação dos Sistemas Internacionais dedicados à sua proteção, promoção e
implementação.
Inscrições: até 25/10/2015.
Edital: http://www.sdh.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/concurso-sidh-2015/edital-cnsidh-2015atualizacao-a-ser-publicada-no-dou-em-28-de-setembro
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/inscricoes-abertas-concurso-nacional-sistemasinternacionais-de-direitos-humanos/

Oportunidades Pós-Graduação
Inscrições abertas: Concurso Nacional Sistemas Internacionais
de Direitos Humanos
Estão abertas as inscrições para o Concurso Nacional Sistemas Internacionais de Direitos Humanos, uma
competição acadêmica que visa disseminar conhecimentos sobre o Direito Internacional dos Direitos
Humanos e sobre a atuação dos Sistemas Internacionais dedicados à sua proteção, promoção e
implementação.
Inscrições: até 25/10/2015.
Edital: http://www.sdh.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/concurso-sidh-2015/edital-cnsidh-2015atualizacao-a-ser-publicada-no-dou-em-28-de-setembro
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/inscricoes-abertas-concurso-nacional-sistemasinternacionais-de-direitos-humanos/

Programe-se
Impactos da Ditadura Civil-Militar sobre os camponeses, a
educação e as relações de gênero
O objetivo do evento organizado pela Frente de Educação do NAJURP é repercutir na comunidade
acadêmica e de Ribeirão Preto os resultados das Comissões da Verdade: Nacional (CNV), Estadual – Rubens

Paiva e Camponesa, além de propiciar um espaço de debates e de reflexões sobre a temática da memória,
verdade, justiça e reparação, com especialistas envolvidos no trabalho de produção dos relatórios, sobre as
repressões da ditadura civil-militar e suas graves violações dos direitos humanos.
Data: 04/11/2015 e 05/11/2015.
Local: Auditório da FDRP.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/impactos-da-ditadura-civil-militar-sobre-oscamponeses-a-educacao-e-as-relacoes-de-genero/

Ajude o meio ambiente
Adote atitudes responsáveis:







Programe o computador para entrar em modo de espera após cinco minutos sem uso.
Desligue monitores, impressoras, 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

