38ª Edição – 03/06/2016

Notícias
Vídeos da FDRP
No site da FDRP estão disponíveis diversos vídeos de eventos realizados na Faculdade, além de outros
materiais relevantes para nossa comunidade. Confira no link abaixo.
Acesse: http://www.direitorp.usp.br/videos/

Eventos
Semana do Meio Ambiente
As atividades do evento se estendem por todo o mês de junho e contam com palestras, exposições,
campanhas e outras ações. O evento é promovido pela Superintendência de Gestão Ambiental do campus
Ribeirão e pelas Comissões do USP Recicla locais.
Data: de 04/06 a 10/06/2016, com atividades durante todo o mês de junho.
Mais informações: http://ribeirao.usp.br/?p=7753

Direito Tem Concerto 2016 – Junho
O evento conta com a presença da Oficina Experimental de Instrumentos do Departamento de Música da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Entrada gratuita.
Data: 08/06/2016
Horário: 12h30
Local: Auditório da FDRP
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/direito-tem-concerto-2016-junho/

Oportunidades Graduação
Edital 517/2016 Aucani Idiomas – Inglês Básico A1
Anunciamos o lançamento do Edital 517/2016 para oferecimento de 4.201 (quatro mil, duzentas e uma)
licenças remanescentes do curso de inglês online, de nível básico, da Universia.
O curso é dirigido à comunidade USP - alunos de graduação, pós-graduação, docentes e servidores técnicos
e administrativos.
Inscrições: entre 30/05/2016 e 24/06/2016
Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/05/Edital517Junho2016.pdf
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/edital-5172016-aucani-idiomas-ingles-basico-a1/

Edital 525/2016 - Programa
Santander Universidades

Bolsas

Ibero-Americanas

Anunciamos o lançamento do edital 525/2016 – Programa Bolsas Ibero-Americanas Santander
Universidades, para oferecimento de 15 (quinze) vagas dirigidas aos alunos de graduação para diversas
instituições estrangeiras.
Inscrições: até 10/06/2016
Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/06/Edital-525-Programa-Ibero-americanas2016.pdf
Mais
informações: http://www.direitorp.usp.br/edital-5252016-programa-bolsas-ibero-americanassantander-universidades/

Monitoria em Filosofia do Direito
Docente: Nuno Coelho
Dias e horários: segundas-feiras, no primeiro e/ou segundo horários da manhã. Os alunos deverão escolher
atuar em um ou ambos horários. Serão conferidos certificados e não há bolsas.
Reunião de preparação (a que todos os interessados devem comparecer): 1 de agosto, de 12h a 12:20h.
sala B11.
Início: 08 de agosto de 2016
Inscrições: Os interessados deverão entregar o termo de compromisso do link abaixo assinado na
Secretaria do DFB até o dia 10 de junho.
Mais
informações: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/06/projeto-monitoria-2016USP-GRAD.docx

Chamada de Trabalhos – O Lugar da Vítima no Sistema de
Justiça Criminal
Os estudos sobre o Sistema de Justiça criminal brasileiro têm dedicado pouca ou nenhuma atenção à
vitimologia. Esta chamada de trabalhos propõe a revisão do lugar da vítima e dos processos de vitimização

com a finalidade de reacender a avaliação crítica sobre as justificações morais em torno das quais as
ciências criminais compreendem a relação entre ofensor e vítima.
Inscrições: até 10/07/2016.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/chamada-de-trabalhos-o-lugar-da-vitima-no-sistema-dejustica-criminal/

Oportunidades Pós-Graduação
Edital 517/2016 Aucani Idiomas – Inglês Básico A1
Anunciamos o lançamento do Edital 517/2016 para oferecimento de 4.201 (quatro mil, duzentas e uma)
licenças remanescentes do curso de inglês online, de nível básico, da Universia.
O curso é dirigido à comunidade USP - alunos de graduação, pós-graduação, docentes e servidores técnicos
e administrativos.
Inscrições: entre 30/05/2016 e 24/06/2016
Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/05/Edital517Junho2016.pdf
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/edital-5172016-aucani-idiomas-ingles-basico-a1/

Monitoria em Filosofia do Direito
Disciplina: Filosofia do Direito
Docente: Nuno Coelho
Dias e horários: segundas-feiras, no primeiro e/ou segundo horários da manhã. Os alunos deverão escolher
atuar em um ou ambos horários. Serão conferidos certificados e não há bolsas.
Reunião de preparação (a que todos os interessados devem comparecer): 1 de agosto, de 12h a 12:20h.
sala B11.
Início: 08 de agosto de 2016
Inscrições: Os interessados deverão entregar o termo de compromisso do link abaixo assinado na
Secretaria do DFB até o dia 10 de junho.
Mais
informações: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/06/projeto-monitoria-2016USP-GRAD.docx

Chamada de Trabalhos – O Lugar da Vítima no Sistema de
Justiça Criminal
Os estudos sobre o Sistema de Justiça criminal brasileiro têm dedicado pouca ou nenhuma atenção à
vitimologia. Esta chamada de trabalhos propõe a revisão do lugar da vítima e dos processos de vitimização
com a finalidade de reacender a avaliação crítica sobre as justificações morais em torno das quais as
ciências criminais compreendem a relação entre ofensor e vítima.
Inscrições: até 10/07/2016.

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/chamada-de-trabalhos-o-lugar-da-vitima-no-sistema-dejustica-criminal/

Oportunidades Docência
Edital 517/2016 Aucani Idiomas – Inglês Básico A1
Anunciamos o lançamento do Edital 517/2016 para oferecimento de 4.201 (quatro mil, duzentas e uma)
licenças remanescentes do curso de inglês online, de nível básico, da Universia.
O curso é dirigido à comunidade USP - alunos de graduação, pós-graduação, docentes e servidores técnicos
e administrativos.
Inscrições: entre 30/05/2016 e 24/06/2016
Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/05/Edital517Junho2016.pdf
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/edital-5172016-aucani-idiomas-ingles-basico-a1/

FAPESP/King’s College London: Call for Proposals 2016
Foi lançada a chamada para projetos de pesquisa conjunta com o objetivo de promover e estreitar a
colaboração entre pesquisadores afiliados ao King’s College London e às Instituições de Pesquisa e Ensino
Superior do estado de São Paulo.
Inscrições: 20/07/2016
Mais informações: http://www.fapesp.br/en/10249

Oportunidades Funcionários
Edital 517/2016 Aucani Idiomas – Inglês Básico A1
Anunciamos o lançamento do Edital 517/2016 para oferecimento de 4.201 (quatro mil, duzentas e uma)
licenças remanescentes do curso de inglês online, de nível básico, da Universia.
O curso é dirigido à comunidade USP - alunos de graduação, pós-graduação, docentes e servidores técnicos
e administrativos.
Inscrições: até o dia 06/06/2016
Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/05/Edital517Junho2016.pdf
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/edital-5172016-aucani-idiomas-ingles-basico-a1/

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

