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Notícias 

Convênios de Estágio 
Está disponível a lista atualizada de Convênios de Estágio com Órgãos Públicos, Escritórios e Empresas. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/graduacao/estagios/ 

Comunicado Referente À Eleição de Presidente e Vice-
presidente da Comissão de Pesquisa (Portaria Interna FDRP Nº 
08/2016) 
O Diretor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Prof. Dr. Umberto Celli 
Junior, comunica que não houve inscrição de chapas para a eleição de Presidente e Vice-Presidente da 
Comissão de Pesquisa. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/comunicado-referente-eleicao-de-presidente-e-vice-
presidente-da-comissao-de-pesquisa-portaria-interna-fdrp-no-082016/ 

Eleição da Diretoria do Centro Acadêmico 
O Conselho Fiscal, de acordo com suas atribuições estatutárias, convoca e apresenta as normas estruturais 
e procedimentais da eleição da Diretoria do Centro Acadêmico para a gestão 2016/2017. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eleicao-da-diretoria-do-centro-academico/ 

Reunião de Apresentação da Comissão sobre Violência de 
Gênero da FDRP 
Está disponível no site da FDRP o vídeo da Reunião de Apresentação da Comissão sobre Violência de 
Gênero da FDRP. 

Acesse o vídeo: http://www.direitorp.usp.br/apresentacao-da-comissao-de-violencia-de-genero-da-
fdrpusp/ 
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Eventos 

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/ 

Debates sobre a Lei de Repatriação de Ativos 
O evento reúne interessados na discussão e promove o debate sobre o tema na FDRP. 

Data: 30/09/2016 

Local: Anfiteatro da FDRP 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/debates-sobre-lei-de-repatriacao-de-ativos/ 

 

Oportunidades Graduação 

Vaga para Estágio – Procuradoria Geral da USP (Escritório 
Regional de Ribeirão Preto) 
Serão aceitos alunos do 7º semestre em diante. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/vaga-para-estagio-procuradoria-geral-da-usp-escritorio-regional-

de-ribeirao-preto/ 

Chamada de Trabalhos - Conferência Internacional Sul-
americana: Territorialidades e Humanidades 
Poderão ser submetidos trabalhos para apresentação em forma de pôsteres (de estudantes de graduação 
e pós-graduação) e comunicações coordenadas por professores e pesquisadores doutores (três ou quatro 
apresentações seguidas por discussão) para a Conferência Internacional Sul-americana: Territorialidades e 
Humanidades, preparatória da Conferência Mundial de Humanidades, que será realizada em 2017, em 
Liège, Bélgica. 

Inscrições: até 25/09/2016. 
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Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/chamada-de-trabalhos-conferencia-internacional-sul-
americana-territorialidades-e-humanidades/ 

 

Oportunidades Pós-Graduação 

Chamada de Trabalhos - Conferência Internacional Sul-
americana: Territorialidades e Humanidades 
Poderão ser submetidos trabalhos para apresentação em forma de pôsteres (de estudantes de graduação 
e pós-graduação) e comunicações coordenadas por professores e pesquisadores doutores (três ou quatro 
apresentações seguidas por discussão) para a Conferência Internacional Sul-americana: Territorialidades e 
Humanidades, preparatória da Conferência Mundial de Humanidades, que será realizada em 2017, em 
Liège, Bélgica. 

Inscrições: até 25/09/2016. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/chamada-de-trabalhos-conferencia-internacional-sul-
americana-territorialidades-e-humanidades/ 

 

Oportunidades Docência 

Apoio à pesquisa e à inovação em ciências humanas, sociais e 
sociais aplicadas 
A chamada tem por objetivo apoiar atividades de pesquisa de excelência, inovadoras e criativas, nos temas 
elencados nas Linhas de Pesquisa, com foco em Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas.  

Inscrições: até 24/10/2016 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/apoio-pesquisa-e-inovacao-em-ciencias-humanas-sociais-
e-sociais-aplicadas/ 

 

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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