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Notícias
Reinício das atividades – Grupo de Estudo de Direito e
Literatura METAMORFOSE
A proposta do Grupo de Estudo em Direito e Literatura – METAMORFOSE – é o de superar o
distanciamento entre o ensino acadêmico e a realidade social, utilizando a Literatura como ferramenta
complementar para a compreensão do fenômeno jurídico.
As atividades desenvolvidas serão de leitura e debate dos textos indicados e produção de conteúdo para
eventual publicação
As reuniões do grupo de pesquisa serão quinzenais e começam no dia 15/03/2016 na sala 205 da FDRP.
As reuniões serão às terças-feiras, das 18h30 às 20h30.
Mais informações: iararibeiro@usp.br

Processo Seletivo 2016 – Jurisconsultus Empresa Júnior
Entre os dias 10/03/2016 e 18/03/2016 estão abertas as inscrições para o processo seletivo da empresa
júnior da FDRP, a Jurisconsultus.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/processo-seletivo-2016-jurisconsultus-empresa-junior/

Professores da FDRP selecionados para missão internacional
de implementação de convênios de Duplo
No edital da AUCANI foram selecionados dois docentes da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, o
Professor Associado Alessandro Hirata e a Professora Doutora Cíntia Rosa Pereira de Lima. Ao longo de
2016 os professores farão viagens para realizar reuniões com representantes da Universidade de Camerino
(Itália).

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/edital-496-2015-programa-usp-santander-de-mobilidadedocente-para-estabelecimento-de-diplo-diploma-ou-dupla-titulacao-internacional/

Eventos
Comentários ao Novo Código de Processo Civil e sua Aplicação
ao Processo do Trabalho
O evento acontecerá durante o período da manhã e trará diversos palestrantes para tratar sobre o tema,
além de contar com uma sessão de autógrafos do livro tema do seminário.
Data: 18/03/2016
Horário: 8h
Local: Auditório da FDRP
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/comentarios-ao-novo-codigo-de-processo-civil-esua-aplicacao-ao-processo-do-trabalho/

Direito Tem Concerto 2016 - Março
O evento conta com entrada gratuita e apresentação da USP-Filarmônica.
Data: 16/03/2016
Horário: 12h30
Local: Auditório da FDRP
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/direito-tem-concerto-2016-marco/

Oportunidades Graduação
Edital 509/2016 - Programa de Bolsas de Intercâmbio
Internacional para os Alunos de Graduação USP
Está aberto o edital de seleção para concessão de 200 (duzentas) bolsas mérito do Programa de Bolsas de
Intercâmbio Internacional para os alunos de graduação USP, para intercâmbio no 2º semestre de 2016.

Inscrições: até 05/04/2016
Edital: https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoarq?codediitb=509&tiparqediitb=E
Mais informações: Fale Conosco do sistema Mundus - https://uspdigital.usp.br/mundus/faleConosco
(Assunto Editais - Intercâmbio).

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

