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Notícias 

Lista de Contatos FDRP 
A lista de contatos atualizada com diversos telefones relevantes na FDRP já foi disponibilizada para 
consulta. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/lista-de-contatos-fdrp/ 

 

Oportunidades Graduação 

Edital de seleção para o mestrado em Gestão de Políticas 
Públicas da EACH/USP 2017 
É necessário apresentar o resultado do teste ANPAD para efetuar a inscrição. O edital completo com mais 
informações encontra-se disponível no link abaixo. 

Inscrições: inscrições e indicação do resultado do teste ANPAD são até 17/10/2016 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/06/edital-seleção-GPP-2017.pdf 

Chamada de Artigos para a Revista REDE n. 18 
Está aberta a chamada de artigos para a Revista REDE n. 18. 

Inscrições: os artigos podem ser enviados até o dia 05/07/2016 para o email emanuelleum@usp.br 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/chamada-de-artigos-para-revista-rede-18/ 

Lançamento do Edital PEEG 2016/2 

Foi lançado o Edital do Programa PEEG 2º semestre de 2016. 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-
content/uploads/2016/06/edital_PEEG_2_sem_2016_vers%C3%A3ofinal.pdf 

Edital de Monitoria da Sala Pró-Aluno FDRP 
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Foi lançado o edital para seleção de monitor da Sala Pró-Aluno da FDRP. 

Inscrições: entre 20 e 24/06/2016 por meio do email svgrad-fdrp@usp.br 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/06/EDITAL-PA-2016-ALTERADO.doc 

Oportunidades Pós-Graduação 

Chamada de Artigos para a Revista REDE n. 18 
Está aberta a chamada de artigos para a Revista REDE n. 18. 

Inscrições: os artigos podem ser enviados até o dia 05/07/2016 para o email emanuelleum@usp.br 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/chamada-de-artigos-para-revista-rede-18/ 

Oportunidades Docência 

Chamada de Artigos para a Revista REDE n. 18 
Está aberta a chamada de artigos para a Revista REDE n. 18. 

Inscrições: os artigos podem ser enviados até o dia 05/07/2016 para o email emanuelleum@usp.br 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/chamada-de-artigos-para-revista-rede-18/ 

Lançamento do Edital PEEG 2016/2 

Foi lançado o Edital do Programa PEEG 2º semestre de 2016. 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-
content/uploads/2016/06/edital_PEEG_2_sem_2016_vers%C3%A3ofinal.pdf 

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 
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