4ª Edição – 12/06/2015

Eventos
Cerimônia de Outorga do Título de Prof. Emérito
Data: 15/06/2015 às 19h30.
Local: auditório da FDRP.
Programação: Sessão Solene da Congregação da FDRP/USP para outorga do Título de Professor Emérito ao
Professor Tercio Sampaio Ferraz Junior. Convite: http://www.direitorp.usp.br/wpcontent/uploads/2014/03/convite_emerito.pdf
Mais informações: atacfdrp@usp.br ou (16) 3315-4954

Concurso para o Título de Livre-Docência junto ao DDP - Área
de Direito Penal
O candidato Víctor Gabriel de Oliveira Rodríguez participará do concurso para o Título de Livre-Docência
junto ao Departamento de Direito Público na área de Direito Penal pelo Edital FDRP 25/2014.
Data: 11/06/2015 a 16/06/2015
Local: Anfiteatro da FDRP

Palestra "Escrita Científica: Competências fundamentais na
comunicação de ideias e elaboração do manuscrito"
Segunda atividade do Ciclo de Eventos Científicos da PG que trará o ministrante Prof. Valtencir Zucolotto,
do Instituto de Física de São Carlos – USP.
Data: 15/06/2015
Local: Auditório II da EERP
Mais informações: mariborges@usp.br

Oportunidades
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/edital4722015-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/

