30ª Edição – 08/04/2016

Notícias
USP realiza Feira USP e as Profissões em Pirassunga
Em sua 14ª edição, a Feira USP e as Profissões é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão
Universitária da Universidade de São Paulo (USP) destinada a estudantes do ensino médio e de cursos
preparatórios para o vestibular e conta com duas edições anuais, sendo uma na capital e outra em um
campus do interior, em esquema de rodízio.
O objetivo é ajudar os jovens estudantes na tarefa de escolher uma profissão. Este ano, a feira do interior
ocorrerá em Pirassununga nos dias 5 e 6 de maio e a participação é gratuita mediante inscrição prévia.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/usp-realiza-feira-usp-e-as-profissoes-em-pirassunga/

Faculdade de Direito inaugura Centro Judiciário
Dia 15 de abril, às 15h30, tem inauguração do Posto do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania (Cejusc) criado pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP) da USP. O atendimento,
gratuito, terá início na próxima segunda-feira, dia 18 de abril, das 9 às 18 horas, na sala B13, da FDRP.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/faculdade-de-direito-inaugura-centro-judiciario/

Eventos
Ato em Defesa da Democracia e do Estado de Direito
O CAAJA organiza, na segunda-feira, um ato em defesa da democracia e do Estado de Direito, a fim de
discutir elementos do rito do impeachment.
Data: 11/04/2016
Horário: 18h30
Local: Faculdade de Direito de Ribeirão Preto USP
Mais informações: https://www.facebook.com/events/785189728277646/

Strategic Workshop – Governança, Risco e Compliance
O evento traz diversos painéis que abordarão os temas de governança, risco e compliance por estudiosos
da área.
Data: 14/04/2016
Horário: 9h
Local: Auditório da FDRP
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/strategic-workshop-governanca-risco-ecompliance/

Oportunidades Graduação
Processo Seletivo 02/2016 – Bolsa de Estudos de Curso de
Italiano
Dentro do Programa de Mobilidade Estudantil Internacional de alunos de graduação, por intermédio do
Prof. Dr. Camilo Zufelato, a CRInt e o International Office da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP)
anunciam a abertura do Processo Seletivo para concessão de uma bolsa de estudos para curso intensivo de
italiano.
Inscrições: de 11 a 20 de abril de 2016, das 08 às 17 horas, pessoalmente ou através de procurador na sala
305 Bloco D da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto/USP.
Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/04/Edital-02.2016.docx
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/processo-seletivo-022016-bolsa-de-estudos-de-curso-deitaliano/

Edital 515/2016 – Programa TOP Espanha Santander
Universidades
Dando continuidade ao Programa de Mobilidade Estudantil Internacional de alunos de graduação, a
Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional anuncia a abertura de 04 vagas do Edital
Programa TOP Espanha Santander Universidades para intercâmbio de 01 de julho a 23 de julho de 2016.
Inscrições: até 13 de abril de 2016, exclusivamente via Internet, através do Sistema Mundus, na área de
acesso público e através do site do programa http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas
Edital: https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoarq?codediitb=515&tiparqediitb=E
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/edital-5152016-programa-top-espanha-santanderuniversidades/

Edital 516/2016 – Programa TOP China Santander
Universidades

Dando continuidade ao Programa de Mobilidade Estudantil Internacional de alunos de graduação, a
Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional anuncia a abertura de 06 vagas do Edital
Programa TOP China Santander Universidades para intercâmbio de 24 de junho a 17 de julho de 2016.
Inscrições: até 13 de abril de 2016, exclusivamente via Internet, através do Sistema Mundus, na área de
acesso público e através do site do programa http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas
Edital: https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoarq?codediitb=516&tiparqediitb=E
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/edital-5162016-programa-top-china-santanderuniversidades/

Oportunidades Pós-Graduação
Mobilidade Internacional para alunos de Pós-graduação
(Mestrado) - Itália
Está lançado o Edital 514/2016 para oferecimento de 02 (duas) vagas de intercâmbio com início obrigatório
em setembro de 2016 na Università Ca' Foscari Venezia, na Itália.
O programa é voltado a estudantes de pós-graduação, em nível de Mestrado, para a realização de parte de
suas atividades de pesquisa e aprendizado estritamente ligadas ao seu Projeto de Pesquisa que resulte em
Dissertação a ser apresentada à unidade USP de origem para obtenção do título de Mestre.
Inscrições: até às 17 horas do dia 18/04/2016
Edital: https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoarq?codediitb=514&tiparqediitb=E
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/mobilidade-internacional-para-alunos-de-pos-graduacaomestrado-italia/

Oportunidades Docência
Portaria PRP 478 - Edital de Apoio à Eventos e Edital de Apoio
à Realização de Escolas de Ciências Aplicadas
A Pró-Reitoria de Pesquisa divulgou em seu site dois Editais, por meio da Portaria 478, de 11 de março de
2016.
O primeiro Edital é relativo a Apoio à Realização de Eventos Científicos, e o segundo Edital é relativo a
Apoio à Realização de Escolas de Ciência Avançada.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/wp-admin/post.php?post=8730&action=edit

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

