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Notícias
Estante Permanente de Trocas da FDRP
A CIMA (Comissão de Meio Ambiente, Programa USP Recicla) da FDRP tem o orgulho de lançar também em
nossa unidade o projeto Estante Permanente de Trocas, em modelo semelhante ao que já existe em outras
unidades de nosso Campus.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/estante-permanente-de-trocas-da-fdrp/

Alunos da FDRP participam de encontro com Príncipe e
Princesa do Japão
A Universidade de São Paulo recebeu, no último dia 29 de outubro o Príncipe Akishinonomiya Fumihito, do
Japão e sua esposa no gabinete do reitor. O casal real teve uma conversa reservada com alguns alunos da
Universidade, demonstrando interesse em saber sobre o funcionamento da graduação no Brasil e as
pretensões de carreira dos estudantes.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/alunos-da-fdrp-participam-de-encontro-com-principe-eprincesa-do-japao/

Eventos
Desafios do Novo Código Florestal
O evento contará com a palestra de Marta Gomes dos Santos, Gerente Jurídica da COPLANA - Cooperativa
Agroindustrial e da Associação dos Fornecedores de Cana de Guariba - SOCICANA, além de sócia do Crosta,
Felippe e Santos Sociedade de Advogados e atua na área ambiental e agrária há 12 anos.
Data: 11 de novembro de 2015
Horário: 8h30
Local: anfiteatro da FDRP
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/desafios-do-novo-codigo-florestal/

Educação Superior no Reino Unido
Jaqueline Wilkins, Cônsul Honorária Britânica em Ribeirão Preto, irá proferir palestra sobre o sistema de
educação superior no Reino Unido e as oportunidades de intercâmbio para estudantes brasileiros.
Data: 12 de novembro de 2015
Horário: 13h
Local: anfiteatro da FDRP
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/educacao-superior-no-reino-unido/

Soul Business Festival
Os negócios sociais tem a missão de solucionar problemas sociais e são autossustentáveis. Na próxima
semana acontecerá em Ribeirão Preto o primeiro festival de Negócios Sociais do Brasil, o Soul Business
Festival.
Data: 14 de novembro de 2015
Local: Recanto Bossa Nova, Jardim Recreio, Ribeirão Preto.
Mais informações: https://www.facebook.com/soulbfestival

Oportunidades Graduação
Projeto Rondon – Edital de Chamamento Público – Operações
Julho/2016
Está aberto o Edital de Chamamento Público do processo de seleção e da participação das instituições de
ensino superior (IES) para as operações de Julho/2016, do Projeto Rondon Operação “Forte dos Reis
Magos” e Operação “Itapemirim”.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/projeto-rondon-edital-de-chamamento-publicooperacoes-julho2016/

Oportunidades Docência
Chamada de propostas SPRINT - Edição 4/2015
Chamada pública de propostas oferecendo seed funding para apoiar o intercâmbio de pesquisadores no
âmbito do Programa FAPESP - São Paulo Researchers in International Collaboration (SPRINT).
Inscrições: até 01/02/2016
Mais informações: http://www.fapesp.br/9807

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

