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Notícias
Resultado Edital PIBIC 2016-2017
A Pró-Reitoria de Pesquisa da USP divulgou hoje o resultado do Programa de Iniciação Científica da USP
PIBIC 2016-2017. A FDRP teve 3 projetos contemplados.
Os alunos contemplados receberão instruções via e-mail para ativar suas bolsas.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/resultado-edital-pibic-2016-2017/

Aula inaugural – Legal Aspects of Econtracts
Aconteceu, na tarde da última quarta-feira, 03 de agosto, no Anfiteatro, a aula inaugural da disciplina Legal
Aspects of Econtracts, disciplina eletiva em língua inglesa ministrada pela Profª Associada Cíntia Rosa
Pereira de Lima, do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil.
O oferecimento de disciplinas em língua estrangeira insere-se no contexto de internacionalização da
Universidade de São Paulo e da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, e coloca a FDRP em consonância
com as políticas da USP e das principais universidades do mundo.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/aula-inaugural-legal-aspects-of-econtracts/

Oportunidades Graduação
Editais de Intercâmbio
As oportunidades de intercâmbio oferecidas pelos 6 editais contemplam países como Peru, Itália,
Alemanha, Reino Unido, Espanha, China e México.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/editais-de-intercambio/

Editais Aliança, Fórmula Santander e Autónoma de Madrid
Estão lançados editais destinados ao intercâmbio de alunos de graduação. Os editais contemplam
universidades em países como Argentina, México, Alemanha, China, Reino Unido e Espanha.
Os candidatos devem verificar os critérios, requisitos, condições e demais prazos de cada edital.

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/editais-alianca-formula-santander-e-autonoma-demadrid/

Programe-se
III Seminário Internacional GRC – Governança, Risco e
Compliance
A terceira edição do evento traz três painéis que tratarão dos assuntos GRC em perspectiva, risco e
compliance e estratégias de prevenção.
Deve ser realizada inscrição prévia através do link: http://goo.gl/forms/MxLzVxj07Gf6phce2
Data: 18/08/2016
Local: Anfiteatro da FDRP
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/9848/

O Lugar da Vítima no Sistema de Justiça Criminal
Data: 19/08/2016
Local: FDRP/USP
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/o-lugar-da-vitima-no-sistema-de-justica-criminal/

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

