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[NOTÍCIAS]
Relatório de Direitos Humanos - 5 anos de NAJURP
Em comemoração aos seus 5 anos de lutas e conquistas o Núcleo de Assessoria Jurídica
Popular de Ribeirão Preto elaborou um Relatório de Direitos Humanos para ser disponibilizado
em formato digital para toda a comunidade.
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/relatorio-de-direitos-humanos-5-anos-denajurp/

Próximas Defesas de Mestrado
As próximas defesas de mestrado da FDRP já estão agendadas.
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/pos-graduacao/defesas/

[EVENTOS]
Governança e Compliance: Estratégias de Prevenção
à Corrupção FDRP/USP (Edital PRP 473/2016)
DATA: 24/10/2016 a 27/10/2016
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/eventos/governanca-e-complianceestrategias-de-prevencao-corrupcao-fdrpusp-edital-prp-4732016/

I Seminário CAV- Mulheres USP-RP
Apresentação da Comissão para Apuração de Violência Contra Mulheres e Gêneros no Campus
USP-RP.
DATA: 24/10/2016 a 26/10/2016
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/eventos/i-seminario-cav-mulheres-usp-rp/

Fundamentos de la autoría y de la participación
delictiva
O evento organizado pelo Prof. Dr. Eduardo Saad-Diniz (FDRP/USP), Prof. Assoc. Victor Gabriel
Rodríguez (FDRP/USP) e Letícia Granjeia (FDRP/USP) traz como conferencista Nelson Salazar
Sánchez.
DATA: 26/10/2016
LOCAL: Sala C-33 da FDRP/USP
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/eventos/fundamentos-de-la-autoria-y-de-laparticipacion-delictiva/

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO]
Programa de Bolsas de Intercâmbio Internacional para
os alunos de graduação da USP
Estão abertas as inscrições para o edital de seleção 590/2016 para concessão de Bolsa Mérito do
Programa de Bolsas de Intercâmbio Internacional para os alunos de graduação da USP.
INSCRIÇÕES: até às 12 horas do dia 31/10/2016
EDITAL: https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoListar?nivpbcavo=G&codmnu=2
070
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/programa-de-bolsas-de-intercambiointernacional-para-os-alunos-de-graduacao-da-usp/

Feira de Direitos Humanos - Secretaria da Justiça
Serão selecionados 16 projetos que tenham sido executados entre os anos de 2014 e 2016 ou
que estejam em andamento e que se insiram em um dos seguintes eixos orientadores: apoio e
proteção a vítimas de violência, políticas para populações vulneráveis, saúde e direitos humanos,
e fomento ao fortalecimento de ações e redes comunitárias. Cada projeto recebido será avaliado
em quatro critérios: clareza, objetividade, criatividade e relevância.
INSCRIÇÕES: até às 18h do dia 08/11/2016
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/feira-de-direitos-humanos-secretaria-dajustica/

[OPORTUNIDADES PÓS-GRADUAÇÃO]
Feira de Direitos Humanos - Secretaria da Justiça
Serão selecionados 16 projetos que tenham sido executados entre os anos de 2014 e 2016 ou
que estejam em andamento e que se insiram em um dos seguintes eixos orientadores: apoio e
proteção a vítimas de violência, políticas para populações vulneráveis, saúde e direitos humanos,

e fomento ao fortalecimento de ações e redes comunitárias. Cada projeto recebido será avaliado
em quatro critérios: clareza, objetividade, criatividade e relevância.
INSCRIÇÕES: até às 18h do dia 08/11/2016
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/feira-de-direitos-humanos-secretaria-dajustica/

[OPORTUNIDADES DOCÊNCIA]
LUI Che Woo Prize - Prize for World Civilisation 2017
O objetivo do prêmio é construir um mundo melhor reconhecendo pessoas ou organizações que
fizeram contribuições notáveis ao bem estar da humanidade e encorajando-as a continuar com
seus esforços na mesma direção.
INSCRIÇÕES: até 16/12/2016
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/lui-che-woo-prize-prize-for-world-civilisation2017/

Edital USP-CAPES para Seleção de Pesquisadores do
Exterior na USP
O objetivo é selecionar 15 (quinze) candidatos. As bolsas CAPES poderão ter vigência de até 30
(trinta) meses, sendo que 12 (doze) meses após o início das atividades.
INSCRIÇÕES: até 31/10/2017
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/edital-usp-capes-para-selecao-depesquisadores-do-exterior-na-usp/

Feira de Direitos Humanos - Secretaria da Justiça
Serão selecionados 16 projetos que tenham sido executados entre os anos de 2014 e 2016 ou
que estejam em andamento e que se insiram em um dos seguintes eixos orientadores: apoio e
proteção a vítimas de violência, políticas para populações vulneráveis, saúde e direitos humanos,
e fomento ao fortalecimento de ações e redes comunitárias. Cada projeto recebido será avaliado
em quatro critérios: clareza, objetividade, criatividade e relevância.
INSCRIÇÕES: até às 18h do dia 08/11/2016
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/feira-de-direitos-humanos-secretaria-dajustica/

[PROGRAME-SE]
II Seminário Direito, Psicologia e Neurociência da
FDRP
O II seminário de Direito, Psicologia e Neurociência contará com a apresentação de trabalhos,
palestras e um coquetel de lançamento do livro "Direito, psicologia e neurociência".
DATA: 31/10/2016 e 01/11/2016
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/eventos/ii-seminario-direito-psicologia-eneurociencia-da-fdrp/

[FORA DA FDRP]
Palestra: Como realizar uma palestra em inglês
O público alvo do evento que acontece no Anfiteatro IV da FORP/USP às 14h do dia 03/11/2016
é formado por graduandos, pós-graduandos e docentes. A palestra será ministrada pela Profa.
Cristina Borba.
+MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: carlos@forp.usp.br

Próximas Palestras - 12ª Subseção da OAB
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/proximas-palestras-12a-subsecao-da-oab/

[CONTATO]
LINK ALEATÓRIO DA SEMANA: clique e #descubra
E-MAIL: comunicacao.fdrp@usp.br
FACEBOOK: http://bit.ly/FacebookFDRP
SITE: http://bit.ly/siteFDRP

