
 

49ª Edição – 16/09/2016 

Notícias 

Novo Convênio Internacional: Politécnico Grancolombiano 
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo acaba de firmar um Convênio de 
Cooperação Acadêmica Internacional com o Politécnico Grancolombiano, localizado na Colômbia. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/novo-convenio-internacional-politecnico-
grancolombiano/ 

Direito na FDRP recebe 5 estrelas no Guia do Estudante 
No Guia do Estudante Profissões Vestibular 2017 o curso de Direito oferecido pela Faculdade de Direito de 
Ribeirão Preto da USP recebeu uma avaliação de 5 estrelas. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/direito-na-fdrp-recebe-5-estrelas-no-guia-do-estudante/ 

 

Eventos 

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 

Horário: 18h 

Local: Auditório da FDRP/USP 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/debate-2016-candidatos-prefeitura-de-ribeirao-
preto/ 
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4º Direito e Arte FDRP/USP 
O evento, em sua quarta edição, traz diversos estilos de arte para dentro da Faculdade de Direito de 
Ribeirão Preto. 

Data: 21/09/2016 e 22/09/2016 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/4o-direito-e-arte-fdrpusp/ 

 

Oportunidades Graduação 

Bolsas Chevening para mestrado no Reino Unido 
O programa Chevening oferece bolsas de estudos de mestrado, financiado pelo governo britânico com 
objetivo de desenvolver indivíduos talentosos de todo o mundo, os quais demonstram liderança e 
possuem potencial para crescer e atingir cargos de influência. Os bolsistas atuam como embaixadores do 
Reino Unido, criando uma rede de atores e tomadores de decisão que queiram construir pontes entre o 
Brasil e o Reino Unido. 

Inscrições: até 08/11/2016 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/bolsas-chevening-para-mestrado-no-reino-unido/ 

Edital - Curso de alemão online - Programa Idiomas Sem 
Fronteiras 
Estão abertas inscrições para 19 (dezenove) vagas do curso online de língua alemã, ofertado pelas 
universidades credenciadas no Programa Idiomas Sem Fronteiras. 

Inscrições: até as 12h de 19/09/2016 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/09/Edital_84_2016_Alemao.pdf 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/edital-curso-de-alemao-online-programa-idiomas-sem-
fronteiras/ 

Mobilidade internacional para alunos de Graduação - Facultad 
de Derecho UNICEN (AUCANI) 

Anunciamos a abertura de Edital para oferecimento de 1 (um) estudante para ocupar vaga de intercâmbio 
na Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – UNICEN no período de 06/03/2017 a 
23/06/2017. 

Inscrições: até 23/09/2016. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/mobilidade-internacional-para-alunos-de-graduacao-
facultad-de-derecho-unicen-aucani/ 
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Oportunidades Pós-Graduação 

Edital - Curso de alemão online - Programa Idiomas Sem 
Fronteiras 
Estão abertas inscrições para 19 (dezenove) vagas do curso online de língua alemã, ofertado pelas 
universidades credenciadas no Programa Idiomas Sem Fronteiras. 

Inscrições: até às 12h de 19/09/2016 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/09/Edital_84_2016_Alemao.pdf 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/edital-curso-de-alemao-online-programa-idiomas-sem-
fronteiras/ 

Concurso para Magistério Superior - UFRRJ Nova Iguaçu - 
Direito Privado 
O Edital 79/2016 torna público as inscrições para Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na 
Carreira do Magistério Superior, no qual encontra-se 1(uma) vaga para Professor Assistente A-1 (mestre) 
de Direito Privado da UFRRJ/Instituto Multidisciplinar, com regime de 40h semanais. 

Inscrições: até 28/09/2016 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/concurso-para-magisterio-superior-ufrrj-nova-iguacu-
direito-privado/ 

Programe-se 

24º SIICUSP – Simpósio Internacional de Iniciação Científica da 
Universidade de São Paulo 
O SIICUSP, Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo, é uma iniciativa da 
Pró-Reitoria de Pesquisa da USP e tem como objetivo divulgar os resultados dos projetos de pesquisas 
científicas e tecnológicas realizadas por alunos de graduação da USP e de outras instituições nacionais e 
internacionais. 

Data: 29 e 30/09/2016 

Local: Auditório da FDRP/USP 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/24o-siicusp-simposio-internacional-de-iniciacao-
cientifica-da-universidade-de-sao-paulo/ 

 

Contato 

Para divulgar eventos e correlatos: comunicacao.fdrp@usp.br 
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Siga a FDRP no Facebook: http://bit.ly/FacebookFDRP 

Acesse o site da FDRP: http://bit.ly/siteFDRP 
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