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Notícias 

Fale com a Comissão de Violência de Gênero da FDRP/USP 
Entre em contato com a Comissão pelo e-mail comissao.genero.fdrp@usp.br ou faça seu relato através do 
formulário no link: 
https://docs.google.com/forms/d/1biIBGktM_Kl4ANjIi9JW613QOhZrOGdTJcToq1oPtfM/viewform?edit_re
quested=true 

Concurso Professor Titular, dias 15 e 16/09/2016 
Comunicamos a realização do concurso para Professor Titular, área de Direito Internacional, do 
Departamento de Direito Público desta Unidade. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/concurso-professor-titular-dias-15-e-16092016/ 

 

Oportunidades Graduação 

Mobilidade Internacional de Alunos de Graduação: University 
of Cape Town e Stellenbosch University (África do Sul) 
Está aberto o Edital para oferecimento de quatro (04) vagas de intercâmbio acadêmico, com início no 1º 
semestre de 2017, nas Instituições de Ensino Superior (IES) estrangeiras parceiras da USP: University of 
Cape Town e Stellenbosch University, ambas na África do Sul. 

Inscrições: até as 17h do dia 12/09/2016 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/mobilidade-internacional-de-alunos-de-graduacao-
university-of-cape-town-e-stellenbosch-university-africa-do-sul/ 
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Oportunidades Docência 

Professor/Pesquisador Visitante Nos EUA 
Professores e pesquisadores de todas as disciplinas, com mais de sete anos após o doutorado, podem-se 
candidatar a 20 bolsas de três ou quatro meses de duração para realizar pesquisas, ministrar palestras em 
instituições de ensino superior ou centros de pesquisa nos Estados Unidos. O candidato deve apresentar 
carta de aceite da instituição anfitriã nos EUA. 

Inscrições: até 17/10/2016 

Mais informações: http://fulbright.org.br/edital/professorpesquisador-visitante/ 

 

Programe-se 

Debate 2016: Candidatos à prefeitura de Ribeirão Preto 
O Ócios de Ofícios, jornal da FDRP, e o Centro Acadêmico Antônio Junqueira de Azevedo (CAAJA) estão 
organizando um debate entre candidatos à prefeitura de Ribeirão Preto. 

Haverá um bloco de perguntas enviadas pelo público, e o formulário onde poderão ser enviadas as 
perguntas será disponibilizado em breve.  

Data: 19/09/2016, 18h 

Local: Auditório da FDRP 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/debate-2016-candidatos-prefeitura-de-ribeirao-
preto/ e  https://www.facebook.com/events/1458816907465535/ 

 

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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