
 

52ª Edição – 07/10/2016 

[NOTÍCIAS] 

Produção de Docente da FDRP 
Foi lançada, na forma de livro eletrônico de acesso livre, obra coordenada pelo Prof. João Roriz, 
da UFG, e pelo Prof. Alberto do Amaral Jr., da FD-USP. 

+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/producao-de-docente-da-fdrp/ 

Matéria da ECA ajuda a realizar buscas no Dedalus 
“Em busca dos assuntos perdidos” é um texto no blog da Biblioteca da ECA que traz orientações 
e dicas para quem realiza pesquisas utilizando o Dedalus. 

+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/materia-da-eca-ajuda-realizar-buscas-no-
dedalus/ 

Edital - Eleição dos Representantes Discentes 
Está lançado o edital para eleição dos representantes discentes da FDRP. 

+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/edital-eleicao-dos-representantes-discentes/ 

Comunicado - Eleição para Presidente e Vice da 
Comissão de Pesquisa 
O comunicado está disponível no site da FDRP. 

+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/comunicado-eleicao-para-presidente-e-vice-
da-comissao-de-pesquisa/ 

Próximas Defesas de Mestrado 
As próximas defesas de mestrado da FDRP já estão agendadas. 

+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/pos-graduacao/defesas/ 
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[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO] 

Vagas gratuitas para o exame TOEFL ITP - IsF 
Estão abertas as inscrições para cerca de 3.100 vagas gratuitas para o exame TOEFL-ITP, em 
dois campi da Universidade de São Paulo. 

INSCRIÇÕES: realizadas no Sistema IsF – Inglês, – isfaluno.mec.gov.br, por ordem de chegada, 
até o esgotamento das vagas. 

+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/vagas-gratuitas-para-o-exame-toefl-itp-isf/ 

 

[OPORTUNIDADES PÓS-GRADUAÇÃO] 

Mobilidade Internacional para alunos de Pós-
graduação (Mestrado) - Universidade Autonoma de 
Madrid 
Está lançado o Edital 588/2016 para oferecimento de 2 (duas) vagas de intercâmbio para 
mestrandos, na Universidad Autonoma de Madrid, na Espanha, durante o 1º semestre de 2017. 

INSCRIÇÕES: até às 12h do dia 14/10/2016 

+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/mobilidade-internacional-para-alunos-de-pos-
graduacao-mestrado-universidade-autonoma-de-madrid/ 

 

[OPORTUNIDADES DOCÊNCIA] 

Chamada SPRINT FAPESP - Texas Tech University 
Está aberta a chamada SPRINT FAPESP com a Texas Tech University até o final de outubro. 

+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/chamada-sprint-fapesp-texas-tech-university/ 

 

[PROGRAME-SE] 

Seminário de 5 Anos de NAJURP 
O Seminário será realizado pelo Núcleo de Assessoria Jurídica Popular (NAJURP) em 
comemoração aos seus cinco anos de existência. 

DATA: 18 e 19/10/2016 

LOCAL: Anfiteatro da FDRP e sala C32 da FDRP 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://www.facebook.com/events/1356317134398183/ 
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[FORA DA FDRP] 

Colaboração em pesquisa e pós-graduação entre a 
USP e a Alemanha- DFG 
A FMRP-USP e o campus da USP de Ribeirão recebem a Dra Kathrin Winkler, diretora do 
escritório da DFG (Sociedade Alemã de Amparo à Pesquisa, "Deutsche 
Forschungsgemeinschaft") para a América Latina para falar sobre novas oportunidades de 
cooperação acadêmica e científica em pesquisa e pós-graduação com a Alemanha fomentadas 
pela DFG. 

Em sua palestra, que ocorrerá no dia 14 de outubro às 14:00 horas no Espaço de Eventos do 
Bloco Didático da FMRP-USP, a Dra. Winkler irá falar sobre novas linhas de fomento para o 
intercâmbio de pesquisadores e pós-graduandos para estreitar a cooperação entre a Alemanha e 
o estado de São Paulo, em especial com a USP. 

A palestra será de interesse de docentes, pesquisadores, pós-doutorandos e pós-graduandos. 

+MAIS INFORMAÇÕES: luciajayme@fmrp.usp.br 

 

[A COMUNICAÇÃO] 

LINK ALEATÓRIO DA SEMANA: As pautas miojo 

E-MAIL: comunicacao.fdrp@usp.br 

FACEBOOK: http://bit.ly/FacebookFDRP 

SITE: http://bit.ly/siteFDRP 
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