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Notícias
Início das Inscrições do 24º SIICUSP
As inscrições para o 24º SIICUSP terão início no dia 20/06/2016, com data final em 10/08/2016. É
importante não deixar para realizar a inscrição nos últimos dias, pois o sistema tende a ficar instável pelo
grande número de acessos.
O SIICUSP, Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo, é uma iniciativa da
Pró-Reitoria de Pesquisa da USP e tem como objetivo divulgar os resultados dos projetos de pesquisas
científicas e tecnológicas realizadas por alunos de graduação da USP e de outras instituições nacionais e
internacionais.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/inicio-das-inscricoes-do-24o-siicusp/

Donwload – Desafios para a Pesquisa em São Paulo
A palestra foi realizada no dia 08/06/2016 no auditório da FDRP pelo Diretor Científico da Fapesp, o Prof.
Dr. Carlos Henrique de Brito Cruz.
O conteúdo apresentado está disponibilizado para download no link abaixo.
Link: http://fcfrp.usp.br/TI/palestra/palestra

Oportunidades Pós-Graduação
Prêmio ANBIMA de Mercado de Capitais
A ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) anuncia a 12ª
edição do Prêmio ANBIMA de Mercado de Capitais com bolsas de R$34 mil para cada ganhador da
categoria doutorado e R$17 mil para cada ganhador da categoria mestrado.
O Prêmio recebe projetos de dissertação ou tese dos cursos de Economia, Administração e Direito.
Inscrições: até 31/10/2016
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/wpcontent/uploads/2016/06/documento_2764_0001.pdf

Oportunidades Docência
Edital 527/2016 – Novos Docentes, Novas Parcerias
Internacionais
Estão abertas inscrições para o edital 527/2016 – Novos Docentes, Novas Parcerias Internacionais dentro
do Programa USP-Santander de Mobilidade Docente, para oferecimento de 50 auxílios para docentes USP
recém-contratados consolidarem relações com grupos de pesquisa internacionais.
O candidato deve ter vínculo ativo com a USP como docente e ter sido contratado a partir de 2013 (data de
início das atividades a partir de 01/01/2013). Também deverá apresentar projeto de pesquisa com docente
da Instituição estrangeira, com o aval do Diretor de sua Unidade e da IES estrangeira. Cada Unidade poderá
encaminhar até 2 propostas.
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via Internet pelo Sistema Mundus. O candidato deve
verificar os critérios, requisitos, condições e demais prazos no sistema Mundus. (Não é necessário fazer o
login no sistema para consultar e se inscrever nos editais).
Inscrições: até às 12h do dia 22/07/2016
Mais informações: http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/editais/edital-5272016-novosdocentes-novas-parcerias-internacionais/

Programe-se
Casais que Planejam - Educação financeira a dois
Um ponto que deve constar na lista de prioridades dos casais é o planejamento financeiro. Pouco
romântico à primeira vista, este é um aspecto essencial para a boa convivência.
O consultor Márcio Martins, especialista em blindagem familiar e patrimonial, vai ensinar a estabelecer
objetivos e metas, com prioridade para sonhos e projetos de vida, mostrar passo a passo como ter uma
vida financeira mais equilibrada e até apontar decisões que podem minar o relacionamento.
Importante: Cada casal deve ter pelo menos um participante da SP-PREVCOM e é necessário inscrição no
evento.
Data: 20/06/2016
Local: Anfiteatro da FDRP, Bloco D, 1º andar
Mais informações e inscrições : contacomigo@spprevcom.com.br ou (11) 3150-1969, falar com Thaís.
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