41ª Edição – 24/06/2016

Notícias
Classificação dos Projetos de Iniciação Científica - Edital PIBIC
2016
Divulgada a classificação dos projetos inscritos no edital de iniciação científica da USP 2016 (PIBIC).
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/classificacao-dos-projetos-de-iniciacao-cientifica-editalpibic-2016/

Oportunidades Graduação
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: apresentar um resumo (tamanho: 150-250 palavras) em língua portuguesa, com respeito a “O
lugar da vítima nas ciências criminais”, via e-mail (eduardo@saaddiniz.com.br com cópia para
manuel@espinozadelosmonteros.com.mx e law@dominikbrodowski.net) até o dia 01 de julho 2016,
juntamente com breve currículo e a indicação do eixo correspondente.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/chamada-de-trabalhos-o-lugar-da-vitima-no-sistema-dejustica-criminal/

Programa ABRUEM - Bolsas Ibero-Americanas Santander
Universidades
Foi lançado o edital 534/2016 - ABRUEM - Programa Bolsas Ibero-Americanas Santander Universidades,
para oferecimento de 1 vaga para alunos de graduação no Programa ABRUEM - Bolsas Ibero-Americanas
Santander Universidades nas universidades que constam no edital.
Inscrições: até 24/06/2016.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/programa-abruem-bolsas-ibero-americanas-santanderuniversidades/

Oportunidades Pós-Graduação
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: apresentar um resumo (tamanho: 150-250 palavras) em língua portuguesa, com respeito a “O
lugar da vítima nas ciências criminais”, via e-mail (eduardo@saaddiniz.com.br com cópia para
manuel@espinozadelosmonteros.com.mx e law@dominikbrodowski.net) até o dia 01 de julho 2016,
juntamente com breve currículo e a indicação do eixo correspondente.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/chamada-de-trabalhos-o-lugar-da-vitima-no-sistema-dejustica-criminal/

Vaga de pesquisador(a) – Núcleo de Direito Global e
Desenvolvimento
O Núcleo de Direito Global e Desenvolvimento da Fundação Getulio Vargas abre chamada para vaga de
pesquisador, sob a supervisão dos professores Michelle Ratton Sanchez Badin e Salem Hikmat Nasser, com
dedicação de 30 horas semanais.
Inscrições: até 27/06/2016
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/vaga-de-pesquisadora-nucleo-de-direito-global-edesenvolvimento/

Edital - Programa de Bolsas Red de Macrouniversidades - PósGraduação
Foi lançado o edital 526/2016 de seleção para concessão de bolsas do Programa de Mobilidade de PósGraduação da Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe

(http://www.redmacro.unam.mx/), para períodos de intercâmbio de 90 a 150 dias, em instituições
estrangeiras integrantes da Red Macro.
Serão indicados 05 (cinco) estudantes de cursos de Pós-Graduação da USP.
Inscrições: até 31/08/2016 exclusivamente via Internet, pelo Sistema Mundus
Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/06/Edital-526_2016-%E2%80%93Programa-de-Bolsas-Red-de-Macrouniversidades.pdf
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/edital-programa-de-bolsas-red-de-macrouniversidadespos-graduacao/

Mobilidade Internacional para alunos de Pós-graduação
(Doutorado) - Universitá degli di Trento - Itália
Foi lançado o Edital 535/2016 para oferecimento de 01 (uma) vaga de intercâmbio para doutorandos, com
início obrigatório até 1º de março de 2017, na Università degli di Trento, na Itália.
O programa é voltado a estudantes de Pós-Graduação que pretendam realizar atividades de pesquisa, com
duração mínima de 3 (três) e máxima de 5 (cinco) meses, sobre temática estritamente ligada a projeto que
resulte em Tese a ser apresentada à unidade USP de origem para obtenção do título de Doutor.
O intercâmbio ocorrerá no âmbito da “Ação-chave 1 - Mobilidade de Indivíduos (Key Action 1 – Mobility of
Individuals)” do Programa Erasmus +, programa da União Europeia, cujo intuito é impulsionar qualificações
e empregabilidade por meio da educação, formação, juventude e desporto.
Inscrições: até 19/07/2016 exclusivamente via Internet, pelo Sistema Mundus
Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/06/Edital-535-%E2%80%93-ErasmusA%C3%A7%C3%A3o-chave-1-Mobilidade-de-Indiv%C3%ADduos_Doutorado_Trento.pdf
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/mobilidade-internacional-para-alunos-de-pos-graduacaodoutorado-universita-degli-di-trento-italia/

Oportunidades Docência
Falling Walls Lab 2016
Anunciamos a quarta edição do “Falling Walls Lab 2016 – Etapa São Paulo”, um evento global que incentiva
a geração de ideias com alto potencial de impacto na sociedade. Nele, jovens estudantes, pesquisadores,
profissionais ou empreendedores tem a oportunidade de apresentar suas ideias inovadoras (referente a
qualquer disciplina ou indústria), em 3 minutos cronometrados, em inglês.
O júri é formado por CEOs, membros acadêmicos e um sócio da A.T. Kearney, que irão eleger as duas
melhores apresentações baseando-se no grau de inovação, no potencial de impacto na sociedade e no
desempenho do apresentador. Os dois vencedores irão apresentar suas ideias em Berlim, em um evento
mundial, com todas as despesas pagas, programado para os dias 8 e 9 de novembro de 2016, juntamente
com outros 98 vencedores selecionados em diversos países.
Inscrições: até 14/08/2016 pelo link www.falling-walls.com/lab

Mais informações: através do e-mail fwlab.brazil@atkearney.com ou telefone (11) 3040-6200

Edital 533/2016 – Mobilidade Internacional de Docentes USP
Estão abertas as inscrições para o edital 533/2016 para oferecimento de 02 (duas) vagas de intercâmbio
para docentes USP, com início obrigatório até fevereiro de 2017, na Università Ca’ Foscari Venezia, na
Itália.
O programa é voltado a professores da USP para a realização de atividades de docência (aulas, cursos,
seminários, tutoria de estudantes, etc).
O intercâmbio ocorrerá no âmbito da “Ação-chave 1 – Mobilidade de Indivíduos (Key Action 1 – Mobility of
Individuals)” do Programa Erasmus +, programa da União Europeia, cujo intuito é impulsionar qualificações
e empregabilidade por meio da educação, formação, juventude e desporto.
Inscrições: até 19/07/2016 através do Fale Conosco https://uspdigital.usp.br/mundus/faleConosco
(Assunto Editais – Intercâmbio).
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/edital-5332016-mobilidade-internacional-de-docentesusp/

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

