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Notícias 

Atendimento para Endividados – FDRP/USP 
A partir do dia 01/09/2016 a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP (FDRP/USP) oferecerá um 
serviço para consumidores endividados que estejam procurando orientações jurídicas no assunto. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/atendimento-para-endividados-fdrpusp/ ou 
https://www.facebook.com/paefdrp 

 

Oportunidades Graduação 

The University of Edinburgh 
Lançado o Edital 580/2016 para oferecimento de 01 (uma) vaga de intercâmbio para alunos de graduação, 
com duração de um ano acadêmico, com início em janeiro de 2017, na University of Edinburgh no Reino 
Unido. 

Inscrições: até 06/10/2016 

Edital: disponível na área pública do Sistema Mundus 
(https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoListar?nivpbcavo=G&codmnu=2070).Não é 
necessário login (consultas e inscrições devem ser feitas exclusivamente na área pública). 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/mobilidade-de-individuos-graduacao-the-university-of-
edinburgh/ 

Language Education Programme at USP - Módulo II - 2º 
semestre de 2016 
Lançado o Edital 578/2016 para preenchimento de até 160 (cento e sessenta) vagas para o Language 
Education Programme at USP, curso presencial com base na preparação para exames de proficiência em 
inglês, dirigido aos alunos de graduação que planejam participar dos programas de mobilidade acadêmica 
da USP. 

Inscrições: até 12/09/2016 
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Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/08/Edital578_LEUSP_ModII_2sem2016.pdf 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/language-education-programme-at-usp-modulo-ii-2o-
semestre-de-2016/ 

 

Oportunidades Pós-Graduação 

USP sedia palestra sobre oportunidades de doutorado na 
University of Münster 
No dia 19 de setembro de 2016, a Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional 
(Aucani) e a University of Münster (WWU) promovem palestra informativa sobre oportunidades de 
doutorado pleno, doutorado-sanduíche e estadias de pesquisa em Münster. O evento faz parte das 
atividades promovidas pela parceria estratégica entre a USP e a WWU, com o objetivo de sedimentar e 
ampliar as colaborações existentes por meio do intercâmbio de alunos, professores e pesquisadores, além 
de novos projetos comuns de pesquisa. 

Mais informações: http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/destaques/usp-sedia-palestra-sobre-
oportunidades-de-doutorado-na-university-of-munster/ 

 

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 
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