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Eventos 

Festival Cultura Árabe – SACA 
O evento na FDRP fará parte do Festival Sul-Americano de Cultura Árabe. 

Data: 29/03 e 30/03/2016 

Local: Faculdade de Direito de Ribeirão Preto USP 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/festival-cultura-arabe-saca/ 

 

Oportunidades Graduação 

USP e Humboldt-Universtät zu Berlin abrem chamada para 
projetos de pesquisa 

A Universidade de São Paulo e a Humboldt-Universtät zu Berlin (HU) abrem edital para projetos de 
pesquisa conjuntos, a fim de promover e reforçar a cooperação acadêmica e científica entre ambas as 
instituições, em áreas de mútuo interesse. 

O objetivo deste edital é fornecer apoio para a execução de projetos conjuntos em todas as áreas de 
pesquisa, envolvendo, pelo menos, uma equipe de pesquisadores da USP e uma equipe de pesquisadores 
da HU. A pesquisa interdisciplinar será estimulada. 

Inscrições: até 31/03/2016 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/03/Edital_USP-HU.pdf 

Edital 512/2016 - Language Education at USP – Listening & 
Speaking - Módulo II 
Está aberto o Edital 512/2016 para preenchimento de até 154 (cento e cinquenta e quatro) vagas para o 
Language Education Programme at USP, curso presencial com base na preparação para exames de 
proficiência em inglês, dirigido aos alunos de graduação que planejam participar dos programas de 
mobilidade acadêmica da USP.  

http://www.direitorp.usp.br/eventos/festival-cultura-arabe-saca/
http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/03/Edital_USP-HU.pdf


Este edital 512/2016 selecionará interessados para o Módulo II - Listening & Speaking. 

Inscrições: até 07/04/2016 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-
content/uploads/2016/03/Edital_512_LEUSP_ModII_1sem2016.pdf 

Mais informações: encaminhar dúvidas para o e-mail aucani.idiomas@usp.br 

Edital 513/2016 - Università degli Studi di Trento (Itália) 
Está aberto o Edital 513/2016 para oferecimento de 01 (uma) vaga de intercâmbio para o 2º semestre de 
2016 na Università degli Studi di Trento, na Itália. O programa é voltado a estudantes de graduação para a 
realização de parte de suas atividades de aprendizado relacionadas ao seu curso de graduação.  

O intercâmbio ocorrerá no âmbito da “Ação-chave 1 - Mobilidade de Indivíduos (Key Action 1 – Mobility of 
Individuals)” do Programa Erasmus +, programa da União Europeia cujo intuito é impulsionar qualificações 
e empregabilidade por meio da educação, formação, juventude e desporto. 

Inscrições: até as 12h do dia 11/04/2016 exclusivamente via Sistema Mundus 
https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoListar?nivpbcavo=G&codmnu=2070 

Edital: https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoListar?nivpbcavo=G&codmnu=2070 

Mais informações: Fale Conosco do Sistema Mundus https://uspdigital.usp.br/mundus/faleConosco 
(Assunto Editais - Intercâmbio) 

Edital 508/2016 – Mobilidade Internacional para alunos de 
Graduação 
Está aberto o Edital 508/2016 com 52 (cinquenta e duas) vagas em Instituições de Ensino Superior (IES) 
estrangeiras conveniadas com a USP para intercâmbio durante o segundo semestre de 2016. 

Inscrições: até as 12h do dia 06/04/2016 exclusivamente via Sistema Mundus 
https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoListar?nivpbcavo=G&codmnu=2070 

Edital: https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoarq?codediitb=508&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 
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