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Notícias
Inauguração do Cejusc

Aconteceu, no dia 15 de abril de 2016, na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, a Inauguração do Cejusc
– Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.
O Cejusc atenderá a população gratuitamente, visando diminuir a espera do cidadão junto à Justiça
Estadual. A coordenação do centro será feita pelos professores: Dr. Jair Cardoso, Dr. Thiago Marrara, Dra.
Marta Maffeis e Dr. Camilo Zufelato.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/inauguracao-do-cejusc/

Oportunidades Graduação
Curso de Difusão – Estudo Sociojurídico Sobre Violência de
Gênero e a Lei Maria da Penha
O objetivo central do curso coordenado pela Profª Drª Fabiana Cristina Severi é possibilitar o estudo da Lei
Maria da Penha, seus conceitos, princípios e mecanismos de enfrentamento da violência contra as
mulheres, em uma abordagem feminista.
Inscrições: até 27/05/2016 ou até o preenchimento das vagas.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/cultura-e-extensao/cursos/cursos-de-difusao/violenciade-genero-e-lei-m-da-penha/

Edital de Iniciação Científica da Pró-Reitoria de Pesquisa
(PIBIC) 2016-2017
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) é voltado para o desenvolvimento do
pensamento científico dos estudantes de graduação do ensino superior.
Inscrições: de 25/04/2016 a 25/05/2016
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/edital-de-iniciacao-cientifica-da-pro-reitoria-de-pesquisapibic-2016-2017/

Oportunidades Pós-Graduação
Curso de Difusão – Estudo Sociojurídico Sobre Violência de
Gênero e a Lei Maria da Penha
O objetivo central do curso coordenado pela Profª Drª Fabiana Cristina Severi é possibilitar o estudo da Lei
Maria da Penha, seus conceitos, princípios e mecanismos de enfrentamento da violência contra as
mulheres, em uma abordagem feminista.
Inscrições: até 27/05/2016 ou até o preenchimento das vagas.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/cultura-e-extensao/cursos/cursos-de-difusao/violenciade-genero-e-lei-m-da-penha/

Edital 519/2016 - Bolsa para Mobilidade de Mestrado na
Universitá degli di Trento - Itália
Estão abertas inscrições ao Edital 519/2016 para intercâmbio de mestrandos na Università degli di Trento,
na Itália.
O intercâmbio ocorre no âmbito do Programa Erasmus+ Key Action 1 – Mobility of Individuals, da União
Europeia, e é destinado a estudantes de mestrado das áreas de Ciências Cognitivas, Direito, Economia,
Engenharias, Filosofia, Física, Letras e Sociologia, que pretendam cursar disciplinas estritamente ligadas ao
seu projeto de pesquisa no curso de origem na USP.

Inscrições: até as 15h de 02/05/2016
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/aucani-no-182016-bolsa-para-mobilidade-de-mestradona-universita-degli-di-trento-italia/

Oportunidades Docência
Edital de Pré-Iniciação Científica 2016-2017
Informamos que o Edital de Pré-Iniciação Científica está disponível no site da Pró-Reitoria de Pesquisa. O
Programa tem a finalidade de despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre
estudantes do ensino médio e profissional da Rede Pública, mediante sua participação em atividades de
pesquisa científica ou tecnológica, orientadas por pesquisador qualificado, em laboratórios e grupos de
pesquisa da USP.
Inscrições: de 09/05/2016 a 06/06/2016.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/edital-de-pre-iniciacao-cientifica-2016-2017/

Programe-se
Reunião Preparatória para Formulação das Diretrizes da
Cultura e Extensão Universitária no âmbito da Unidade
A pedido da Sra. Presidenta da Comissão de Cultura e Extensão da FDRP, Profa. Dra. Fabiana Cristina
Severi, convidamos toda a comunidade da FDRP, entidades, discentes, docentes e funcionários a participar
da Reunião Preparatória para Formulação das Diretrizes da Cultura e Extensão Universitária no âmbito da
Unidade, de acordo com o artigo 1º, inciso I, da Resolução CoCEx nº 5006, de 25.03.2003.
Data: 04/05/2016
Local: Sala C-32

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

