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Notícias 

Realização do Seminário “Impactos Jurídicos e 
Socioeconômicos da Redução da Maioridade Penal” 
No dia 29 de maio de 2015, no auditório da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto – USP (FDRP-USP), em 
Ribeirão Preto, realizou-se o seminário organizado pela FDRP-USP em parceria com a Escola da Defensoria 
Pública Estadual e a Associação dos Advogados de Ribeirão Preto.  

No evento houve a realização de uma enquete sobre a redução da idade maioridade penal, recolhendo-se 
os votos dos participantes. No total, votaram 307 pessoas. O resultado da apuração revelou que 279 
pessoas se posicionaram contra a redução da idade penal (90,87%), 15 a favor (4,88 %), 9 não tinham 
opinião formada (2,93%) e 4 votaram em branco (1,3%). 

Veja a notícia na íntegra em: http://www.direitorp.usp.br/realizacao-do-seminario-impactos-juridicos-e-
socioeconomicos-da-reducao-da-maioridade-penal/ 

 

Oportunidades Graduação 

INSCRIÇÕES PRORROGADAS – Vagas Gratuitas para Summer 
Business & Culture FEA-RP 
A FEARP da USP realiza, de 22 de junho a 10 de julho, o Summer Program 2015 – Brazilian Business & 
Culture, curso composto por seminários, workshops e visitas técnicas. O programa inclui as seguintes 
disciplinas, sobre as quais os alunos deverão apresentar um projeto de conclusão de curso: Negotiation; 
Brazilian Law; Brazilian Economy; Agribusiness; Project Development; Brazilian Culture e Português para 
Estrangeiros. 

Inscrições: até 09/06/2015. 

Mais informações: http://fearp.usp.br/en/index.php/study-at-fea-rp/summer-school/application 
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Oportunidades Docência 

Cátedra Fulbright em Estudos Brasileiros na Universidade de 
Massachusetts-Amherst 
A Cátedra Fulbright em Estudos Brasileiros na Universidade de Massachusetts-Amherst (UMass-Amherst) 
oferece uma vaga para professor ou pesquisador brasileiro passar um semestre acadêmico em UMass-
Amherst em atividades de ensino e pesquisa nas áreas de relações raciais, estudos feministas/de gênero, 
movimentos sociais, políticas sociais, antropologia cultural, sociologia política, economia política, história, 
estudos culturais, ou comunicação. 

Inscrições: até 10/06/2015 

Edital: http://www.fulbright.org.br/images/announcement%20chair%20at%20umass.pdf 

Mais informações: http://www.fulbright.org.br/content/view/260/182/ 

Programa Capes/TAMU - Projetos Conjuntos de Pesquisa 
O Programa Capes/TAMU promove o apoio e a promoção de projetos de colaboração entre a Universidade 
Texas A&M e os cientistas e acadêmicos no Brasil em temas de importância mútua para o Brasil e os 
Estados Unidos. 

Inscrições: até 31/07/2015 vide edital do Programa Geral de Cooperação Internacional 

Edital: http://capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/programa-geral-de-cooperacao-
internacional 

Mais informações: http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/estados-unidos/programa-tamu 

Programa Bolsas para Pesquisa Capes/Humboldt 
O Programa Bolsas para Pesquisa Capes/Humboldt é uma iniciativa da Capes em cooperação com a 
Fundação Alexander von Humboldt (AvH) da Alemanha com o objetivo de conceder bolsas para 
pesquisadores altamente qualificados, que possuam vínculo, empregatício ou não, em Instituições de 
Ensino ou Pesquisa do Brasil em todas as áreas do conhecimento. 

Inscrições: até 31/07/2015 

Mais informações: http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/humboldt 

Escola de Altos Estudos - EAE 
A Escola de Altos Estudos tem por objetivo apoiar os Programas de Pós-Graduação de Instituições de 
Ensino Superior federais, estaduais, confessionais e comunitárias, por meio do fomento à cooperação 
acadêmica e do intercâmbio acadêmico internacional. Esse apoio se dará por meio da oferta de cursos 
monográficos intensivos de alto nível, ministrados por docentes e pesquisadores radicados no exterior de 
elevado conceito internacional. 

Inscrições: até 31/07/2015 

Mais informações: http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/escola-de-altos-
estudos 
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Programa Geral de Cooperação Internacional - PGCI 
O PGCI tem como objetivo selecionar projetos conjuntos de pesquisa e parcerias universitárias em todas as 
áreas do conhecimento, além de fomentar o intercâmbio entre Instituições de Ensino Superior e institutos 
ou centros de pesquisa e desenvolvimento brasileiros e estrangeiros. O programa também objetiva 
selecionar candidaturas individuais, para casos de candidatos academicamente excepcionais que não 
possam ser contemplados por editais específicos da CAPES para bolsas no exterior. 

Inscrições: até 31/07/2015 

Mais informações: http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/programa-geral-de-
cooperacao-internacional 

 

Programe-se 

Curso online de Inglês AUCANI Idiomas (nível Básico A1) 
A AUCANI está oferecendo um curso online de Inglês nível Básico A1, direcionado à comunidade USP: 
alunos de graduação e de pós-graduação, docentes e funcionários. As inscrições estarão abertas entre os 
dias 22 de junho e 17 de julho. O vídeo de demonstração do curso pode ser acessado em nosso site: 
http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/cursos/cursos-a-distancia/curso-de-ingles/ 

Data: inscrições entre os dias 22/06/2015 e 17/07/2015 

Edital: http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/cursos/cursos-a-distancia/curso-de-ingles/edital-
4722015-aucani-idiomas-junho2015-ingles-basico-a1/ 

Mais informações: aucani.idiomas@usp.br 

 

Ajude o meio ambiente 

Adote atitudes responsáveis: 

 Programe o computador para entrar em modo de espera após cinco minutos sem uso. 

 Desligue monitores, impressoras, estabilizadores, caixas de som ou outros acessórios, sempre que 
não estiverem em uso. 

 Evite imprimir arquivos desnecessários. 

 Desligue as luzes e o ar condicionado ao sair da sala. 

 Feche as portas da sala quando usar o ar condicionado. 

 Use a temperatura de 24° no ar condicionado. 

Contato 

Para divulgar eventos e correlatos: comunicacao.fdrp@usp.br 

Acesse o site da FDRP: http://www.direitorp.usp.br/ 
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