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Notícias
Comunicado: Transferência de Funcionário para o Serviço de
Graduação
Comunicamos que a partir de 10/08/2016 o funcionário da FDRP Rafael Souza de Marchi, anteriormente
atuante na Seção de Apoio Acadêmico, faz parte da equipe do Serviço de Graduação da unidade.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/transferencia-de-funcionario-para-o-servico-degraduacao/

Novo Projeto Político Pedagógico (PPP) aprovado
O novo Projeto Político Pedagógico do Curso de Direito foi aprovado na 63ª Sessão Ordinária da
Congregação, realizada em 5 de agosto de 2016. O novo PPP tem por objetivo a continuidade na busca de
uma formação de excelência dos alunos da FDRP
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/novo-projeto-politico-pedagogico-ppp-aprovado/

Rádio USP Ribeirão Preto debate as propostas dos candidatos
à prefeitura da cidade
Na sexta-feira, 19 de agosto, cada candidato vai ter meia hora para defender seu programa de governo e o
ouvinte pode participar. O eleitor de Ribeirão Preto vai ter a chance de conhecer um pouco mais os nove
candidatos à prefeitura da cidade e suas propostas para melhorar a qualidade de vida do cidadão.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/radio-usp-ribeirao-preto-debate-as-propostas-doscandidatos-prefeitura-da-cidade/

Eventos
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/

Direito Tem Concerto 2016 – Agosto
O evento traz um Recital de Música de Câmara Brasileira com entrada gratuita.
Data: 17/08/2016
Horário: 12h30
Local: Auditório da FDRP
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/direito-tem-concerto-2016-agosto/

IX Semana Jurídica – Formação Jurídica
Data: de 15/08/2016 à 18/08/2016
Local: Auditório da FDRP
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/ix-semana-juridica-formacao-juridica/

Oportunidades Graduação
Edital - Parcerias Estratégicas - Mobilidade Internacional para
Alunos de Graduação
Está lançado o Edital 538/2016 - Parcerias Estratégicas - Mobilidade Internacional para Alunos de
Graduação, para oferecimento de 21 (vinte e uma) vagas voltadas a estudantes com excelente
desempenho para realização de intercâmbio acadêmico durante o 1º semestre de 2017. As Instituições de
Ensino Superior (IES) estrangeiras disponíveis são parceiras da USP e ocupam posição de destaque nos
rankings internacionais.
Inscrições: até 18/08/2016
Edital: https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoarq?codediitb=538&tiparqediitb=E
Mais informações: exclusivamente por escrito via Fale Conosco do Sistema Mundus (Assunto Editais Intercâmbio).

Edital - Convênios USP - Mobilidade Internacional para Alunos
de Graduação - 4ª chamada
Está lançado o Edital 540/2016 - Convênios USP - 4ª Chamada - Mobilidade Internacional para Alunos de
Graduação, para oferecimento de 55 (cinquenta e cinco) vagas voltadas a estudantes de graduação para
intercâmbio com início no 1º semestre de 2017, nas Instituições de Ensino Superior (IES) estrangeiras
parceiras da USP nos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, China, Coreia do Sul, Estados Unidos,
Finlândia, França, Itália, Japão, Países Baixos, República Tcheca e Turquia.
Inscrições: até 02/09/2016
Edital: https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoarq?codediitb=540&tiparqediitb=E
Mais informações: exclusivamente por escrito via Fale Conosco do Sistema Mundus (Assunto Editais Intercâmbio).

Competição Universitário do Ano 2016
O objetivo da competição é ajudar a trazer reconhecimento e destaque para os universitários que estão
prestes a se inserir no mercado de trabalho.
Mais informações: sobre a competição aqui. Link da página de inscrição é:
https://www.adzuna.com.br/graduate-of-the-year

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

