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Notícias
Primeiras defesas de mestrado da FDRP
Os alunos de mestrado realizam suas defesas nos próximos dias. Confira a programação no site.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/pos-graduacao/defesas/

Semana Jurídica de 2016 da FDRP/USP
A semana jurídica da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, em 2016, teve a “Formação Jurídica” como
tema, escolhido por, neste ano, ter-se concluído, com a aprovação do novo Projeto Político Pedagógico da
Graduação da FDRP, um processo de três anos de avaliação e revisão das diretrizes acadêmicas do curso de
Direito da FDRP.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/semana-juridica-2016-da-fdrp/

FDRP Recebe Pesquisador Visitante
De 10 a 30 de agosto 2016, o dott. Salvatore Piliu da Faculdade de Direito da Universidade de Rouen, junto
à cátedra da École Doctorale Droit Normandie – em parceria com o Centre Universitaire Rouennais
d’Etudes Juridiques (equipe de recherche) – está desenvolvendo um período de pesquisa científica para
sua tese de doutorado em direito.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/fdrp-recebe-pesquisador-visitante/

FDRP e USP RP criam comissões para enfrentamento da
violência de gênero
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto criou, no último mês de julho, a Comissão de Violência de Gênero
da FDRP/USP. A Comissão tem caráter permanente e é composta por servidoras docentes, técnicoadministrativas e estudantes de graduação e pós-graduação.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/fdrp-e-usp-rp-criam-comissoes-para-enfrentamento-daviolencia-de-genero/

Oportunidades Graduação
Edital - Freie Universität Berlin International Summer and
Winter University (FUBiS) - inscrições até 7 de setembro de
2016
Anunciamos o lançamento do Edital 577 - Freie Universität Berlin International Summer and Winter
University (FUBiS) para seleção de até 10 (dez) estudantes de graduação da USP interessados em concorrer
às bolsas de estudos oferecidas pela Ernst-Reuter-Gesellschaft e.V. a estudantes latino-americanos com
excelente desempenho acadêmico para participação no programa Freie Universität Berlin International
Summer and Winter University (FUBiS), a ser realizado no período de 3 a 26 de janeiro de 2017. Os cursos
serão ministrados em alemão, inglês e espanhol.
Inscrições: até 07/09/2016
Edital: disponível no Sistema Mundus pelo link https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoListar?nivpbcavo=G&codmnu=2070
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/edital-freie-universitat-berlin-international-summer-andwinter-university-fubis-inscricoes-ate-7-de-setembro-de-2016/

Oportunidades de bolsa - Sciences Po (França)
O Campus France Brasil receberá a Sciences Po, uma das principais instituições de ensino da França. Na
ocasião, uma representante da universidade apresentará as formações, condições de admissão e bolsas de
estudos disponíveis para brasileiros.
Data: 08/09/2016
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/oportunidades-de-bolsa-sciences-po-franca/

Oportunidades Pós-Graduação
Chamada para publicação - Mediação: um novo olhar sobre o
conflito
Chamada para publicação de capítulo em coletânea organizada pela doutoranda em Direito pela UFRJ Lia
Beatriz Torraca, pela Procuradora de Justiça do MP/RJ Patrícia Carvão e pela Promotora de Justiça RJ
Luciana Direito.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/chamada-para-publicacao-mediacao-um-novo-olharsobre-o-conflito/

Oportunidades de bolsa - Sciences Po (França)
O Campus France Brasil receberá a Sciences Po, uma das principais instituições de ensino da França. Na
ocasião, uma representante da universidade apresentará as formações, condições de admissão e bolsas de
estudos disponíveis para brasileiros.
Data: 08/09/2016
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/oportunidades-de-bolsa-sciences-po-franca/

Oportunidades Docência
Prêmio Péter Murányi 2017
O tema desta edição é "Educação". Além do caráter inovador, as pesquisas devem ter aplicabilidade
prática e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das populações de países em desenvolvimento."
Inscrições: até 12/09/2016
Edital: www.fundacaopetermuranyi.org.br
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/premio-peter-muranyi-2017/

Programe-se
Simpósio de Pesquisa: (Re)pensando o trabalho
contemporâneo
O evento tem como principal finalidade o estímulo e contribuição com pesquisas voltadas para a temática
“trabalho” em diversas áreas do conhecimento, com ênfase nas áreas do Direito do Trabalho, Processo do
Trabalho, Seguridade Social e Direito Previdenciário, Enfermagem, Sociologia, Medicina, Psicologia,
Administração, Economia, entre outras, nos níveis de graduação, mestrado e doutorado.
Data: 07/10/2016
Local: FDRP/USP
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/simposio-de-pesquisa-repensando-o-trabalhocontemporaneo/

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

