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Notícias
Composteiras da USP Ribeirão Preto
Foi publicada no portal da USP Ribeirão Preto uma notícia sobre as composteiras desenvolvidas no
campus, sendo uma delas localizada na FDRP.
Mais informações: http://ribeirao.usp.br/?p=8134

Encerramento das inscrições do SIICUSP
As inscrições para o 24º SIICUSP se encerram no dia 10/08/2016. As inscrições devem ser efetuadas no
sistema do SIICUSP: https://uspdigital.usp.br/siicusp/
Há um manual contendo o passo a passo para realizar a inscrição. Importante salientar que após o aluno
efetuar sua inscrição, o orientador precisar validar a inscrição até o dia 10/08.
Para quaisquer dúvidas contatar cpqfdrp@usp.br ou (16) 3315 0100.
Mais informações: http://www.prp.usp.br/comunicacao/siicusp e http://www.direitorp.usp.br/inicio-dasinscricoes-do-24o-siicusp/

FDRP recebe visita de professora da Università degli Studi di
Sassari
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP tem a honra de receber, no dia 10 de agosto de 2016, a
professora de Direito Romano da Università degli Studi di Sassari, Dra. Rosanna Ortu.
A professora ficará por 20 dias na FDRP a convite do Professor Associado Alessandro Hirata e desenvolverá
atividades acadêmicas na Unidade durante sua estadia.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/fdrp-recebe-visita-de-professora-da-universita-degli-studidi-sassari/

Eventos
O mundo em 90’
O evento traz informações sobre as bolsas USP, experiências de intercâmbio e como participar da
internacionalização do campus.
Faça sua inscrição online: https://goo.gl/forms/gNfKXNXHwjvJpWtH3
Data: 04/08/2016
Horário: 12h
Local: Anfiteatro da FDRP
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/o-mundo-em-90-2/

Oportunidades Docência
Prêmio para publicações de artigos nas revistas Nature,
Science, PNAS e Cell
Foi publicado o Edital que especifica as regras do Prêmio PRP para docentes da USP. Os recursos são
provenientes de convênio firmado com o Banco Santander.
As solicitações serão atendidas em fluxo contínuo até o esgotamento dos recursos e os procedimentos
para solicitação estão descritos no Edital.
Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/07/Portaria-490-assinada_premiopublicacao_07016.pdf
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/premio-para-publicacoes-de-artigos-nas-revistas-naturescience-pnas-e-cell/

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

