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Notícias 

Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin lança seu blog 
A Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin lançou um blog que funcionará como um espaço de 
aproximação do público com a biblioteca, seu acervo e os trabalhos desenvolvidos por ela.  

A organização das publicações se dará a partir das categorias usadas na organização da própria biblioteca, 
seja pelos temas centrais que a estruturam (literatura brasileira, história, relatos de viagem, livros de arte) 
seja pelo formato da publicação (livro, periódico, manuscrito, folheto).  

O blog trará também informações sobre todo o trabalho que envolve a conservação desse acervo, como o 
restauro e a digitalização. 

Link para o blog: http://blog.bbm.usp.br/ 

Artigo do Prof. Emérito Tércio Sampaio divulgado na Folha 
O artigo “Corrupção, um mito político” elaborado pelo Prof. Emérito da FDRP USP Tércio Sampaio Ferraz 
Júnior foi divulgado pela Folha de S. Paulo no dia 09/11/2015. 

Link para o artigo: http://www.direitorp.usp.br/artigo-do-prof-emerito-tercio-sampaio-divulgado-na-
folha/ 

Educação Superior no Reino Unido 
No dia 12/11/2015 aconteceu no anfiteatro da FDRP/USP o evento “Ensino Superior no Reino Unido. O 
evento trouxe a palestra de Jaqueline Wilkins, Cônsul Honorária Britânica em Ribeirão Preto, que 
apresentou diversas informações importantes para alunos brasileiros que desejam continuar seus estudos 
no Reino Unido. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/educacao-superior-no-reino-unido/ 

Portaria Conjunta CAPES/CNPQ regulamenta atividades 
remuneradas para bolsistas 
A portaria dispõe sobre complementação financeira para bolsistas de pós-graduação. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/portaria-conjunta-capescnpq-regulamenta-atividades-
remuneradas-para-bolsistas/ 
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Oportunidades Graduação 

Cargill Global Scholars - Inscrições Abertas 
O programa Cargill Global Scholars é uma oportunidade única de bolsa que oferece apoio financeiro e 
oportunidades de desenvolvimento de liderança através de seminários, eventos de networking, e um 
programa de mentorship. 

Inscrições: até 15/04/2016. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/cargill-global-scholars-inscricoes-abertas/ 

PR-6 abre processo seletivo de estagiários para regional de 
Ribeirão Preto 
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários da Procuradoria Regional de Ribeirão 
Preto. Podem participar estudantes de Direito do 3º ao 5º ano do curso. 

Inscrições: até 24/11/2015. 

Mais informações: http://www.pge.sp.gov.br/visualizanoticia2.aspx?id=3445 

 

Oportunidades Pós-Graduação 

Programa de Formação Complementar e Pesquisa em 
Comércio Internacional 
Estão abertas as inscrições para o Programa de Formação Complementar e Pesquisa em Comércio 
Internacional a ser realizado na Delegação do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio e a outras 
Organizações Econômicas em Genebra. 

Inscrições: até 04/12/2015 

Edital: http://www.ibrac.org.br/NovosEventos.aspx?Id=229 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/rograma-de-formacao-complementar-e-pesquisa-em-
comercio-internacional-delegacao-do-brasil-junto-a-omc-e-a-outras-organizacoes-economicas-em-
genebra/ 

Oportunidades Docência 

Programa de Formação Complementar e Pesquisa em 
Comércio Internacional 
Estão abertas as inscrições para o Programa de Formação Complementar e Pesquisa em Comércio 
Internacional a ser realizado na Delegação do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio e a outras 
Organizações Econômicas em Genebra. 
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Inscrições: até 04/12/2015 

Edital: http://www.ibrac.org.br/NovosEventos.aspx?Id=229 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/rograma-de-formacao-complementar-e-pesquisa-em-
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genebra/ 

 

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 
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