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[NOTÍCIAS]
Visita do Cônsul da Turquia ao Câmpus de Ribeirão
Preto
No dia 21/10/2016 o Cônsul Geral da República da Turquia em São Paulo, Mehmet Özgün
Arman, visitou o Câmpus da USP em Ribeirão Preto em companhia do Adjunto Comercial do
Consulado turco, Caner Sannav. Durante a visita, o Cônsul tratou de assuntos de cooperação
acadêmica e possibilidades de pesquisa e mobilidade entre universidades da Turquia e do Brasil.
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/visita-do-consul-da-turquia-ao-campus-deribeirao-preto/

Processo seletivo dos professores de 2017 – Cursinho
Popular da FDRP
Se você quer fazer parte da equipe do Cursinho, inscreva-se nas vagas abertas para docentes
para 2017. O edital (com o conteúdo da aula teste) e o link para as inscrições estão no link
abaixo.
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.cursinhopopularfdrp.com/processo-seletivo-professores-2017

Interdição Av. Prof. Dr. Hélio Lourenço com a
Rotatória Rocha e Silva
Comunicamos que nos dias 29 e 30/10/2016 (sábado e domingo) e no dia 5/11/2016 (sábado) a
Av. Prof. Dr. Hélio Lourenço com a Rotatória Rocha e Silva será interditada em virtude da
execução de serviços de infraestrutura. Clique no link para acessar o mapa.
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/interdicao-av-prof-dr-helio-lourenco-comrotatoria-rocha-e-silva/

FDRP no I Simulado do Conselho de Direitos
Humanos da ONU
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP participou do I Simulado do Conselho de
Direitos Humanos da ONU, representada pela equipe formada pelos alunos Adriane Montenegro,
André Amato, Cletus Vinícius, Lucas Galassi e Mayumi Martins, todos membros do Grupo de
Estudos sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que integra as atividades do

Laboratório de Prática Jurídica Simulada da FDRP-USP, coordenado pelo Prof. Caio Gracco
Pinheiro Dias, do Departamento de Direito Público, que também orientou a equipe.
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/fdrp-no-i-simulado-do-conselho-de-direitoshumanos-da-onu/

[EVENTOS]
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/

Lançamento do livro “Direito, Psicologia e
Neurociência”
O livro “Direito, Psicologia e Neurociência”, coordenado pelo Prof. Dr. Sergio Nojiri, será lançado
em um coquetel durante o II Seminário Direito, Psicologia e Neurociência da FDRP.
DATA: 31/10/2016
HORÁRIO: 20h30
LOCAL: FDRP/USP
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/eventos/seminario-direito-psicologia-eneurociencia/

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO]
Edital McDonald Conference for Leaders of Character
Anunciamos o lançamento do Edital 591/2016 para oferecimento de 1 (uma) vaga para aluno de
graduação com excelente desempenho acadêmico e perfil de liderança para participação na
McDonald Conference for Leaders of Character (MCLC), que será realizada na United States
Military Academy entre os dias 29 de março de 2017 e 02 de abril de 2017.
INSCRIÇÕES: até 02/11/2016
EDITAL: disponível na área pública do Sistema Mundus
(https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoListar?nivpbcavo=G&codmnu=2070),
opção Editais > Alunos de Graduação, sob o número 591.
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/edital-mcdonald-conference-for-leaders-ofcharacter/

Prague Summer Schools 2017: Inscrições Abertas
A ONG SCHOLA EMPIRICA localizada em praga anuncia a décima terceira edição do “Prague
Summer Schools”, programas acadêmicos com duração de 7 dias criados para unir estudantes de
graduação e pós-graduação de diversas nacionalidades e formações acadêmicas distintas para
aproveitar as férias de verão em um ambiente acadêmico e cultural único.
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/prague-summer-schools-2017-inscricoesabertas/

[OPORTUNIDADES PÓS-GRADUAÇÃO]
Prague Summer Schools 2017: Inscrições Abertas
A ONG SCHOLA EMPIRICA localizada em praga anuncia a décima terceira edição do “Prague
Summer Schools”, programas acadêmicos com duração de 7 dias criados para unir estudantes de
graduação e pós-graduação de diversas nacionalidades e formações acadêmicas distintas para
aproveitar as férias de verão em um ambiente acadêmico e cultural único.
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/prague-summer-schools-2017-inscricoesabertas/

Eleição eletrônica para representantes discentes de
pós-graduação junto ao Conselho Universitário e aos
Conselhos Centrais
Estão abertas, até às 17h do dia 10 de novembro de 2016, as inscrições para a eleição eletrônica
de representantes discentes de pós-graduação junto ao Conselho Universitário e aos Conselhos
Centrais.
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/eleicao-eletronica-para-representantesdiscentes-de-pos-graduacao-junto-ao-conselho-universitario-e-aos-conselhos-centrais/

[OPORTUNIDADES DOCÊNCIA]
Oportunidades de bolsas para pesquisadores e
doutorandos da USP na University of Munster
Estão abertas duas chamadas para candidaturas a 3 (três) bolsas para pesquisadores da USP e
4 (quatro) bolsas para doutorandos da USP, para mobilidades na University of Munster, na
Alemanha, no âmbito do projeto wwu.usp, parceria estratégica com a Universidade de São Paulo.
INSCRIÇÕES: até 09/11/2016
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/oportunidades-de-bolsas-parapesquisadores-e-doutorandos-da-usp-na-university-of-munster/

[PROGRAME-SE]
Migração Internacional – Presença de Trabalhadores
Brasileiros no Japão
O evento traz como palestrante o Prof. da FD/USP, Dr. Masato Ninomiya, advogado militante em
São Paulo, Professor Doutor do Departamento de Direito Internacional e Comparado da
Faculdade de Direito e do Departamento de Línguas Orientais (Curso de Pós-Graduação em
Teoria do Processo Político Japonês), da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo, tradutor público juramentado das línguas japonesa e inglesa,
registrado na Junta Comercial de São Paulo e membro do Conselho Fiscal de USIMINAS –
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (desde 2000).
DATA: 09/11/2016
LOCAL: Sala da Congregação FDRP
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/eventos/migracao-internacional-presenca-detrabalhadores-brasileiros-no-japao/

Palestras – Profa. Dra. Carolina Busco (Chile)
Os eventos organizados pelo Prof. Dr. Eduardo Saad-Diniz (FDRP/USP), Prof. Assoc. Victor
Gabriel Rodríguez (FDRP/USP) e Letícia Granjeia (FDRP/USP) trazem a palestrante Carolina
Busco, Profa. Dra. da Universidad Diego Portales (Chile).
DATA: 09 e 10/11/2016
LOCAL: Sala C-33 da FDRP
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/eventos/palestras-profa-dra-carolina-buscochile/

[FORA DA FDRP]
Conferência na USP
periculosidade penal

Ribeirão

Preto

debate

a

No dia 25 de outubro, às 14h30, haverá a conferência Avaliação da periculosidade penal e risco
de violência, no salão de eventos do Centro de Tecnologia da Informação da USP Ribeirão Preto
(CeTI-RP).
O conferencista será o professor Antonio Pueyo, da Universidade de Barcelona, que irá discorrer
sobre as tecnologias fundamentadas na valoração do risco de violência e suas aplicações à
jurisdição penal de adultos e jovens.
+MAIS INFORMAÇÕES:
periculosidade-penal/

http://www.direitorp.usp.br/conferencia-na-usp-ribeirao-preto-debate-

Encontro de Gêmeos na USP e II Encontro do
Sindicatos dos Gêmeos
Este evento busca promover discussões de pesquisas sobre o comportamento de gêmeos,
realizadas por pesquisadores brasileiros da Psicologia e áreas afins.
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/i-encontro-de-gemeos-na-usp-e-ii-encontrodo-sindicatos-dos-gemeos/

USP Recicla promove palestra para entrega de
canecas duráveis
Nos dias 26 e 31 de outubro, das 13h às 13h30, tem palestra do USP Recicla para a entrega das
canecas duráveis para alunos de graduação e pós-graduação do câmpus.
As canecas duráveis, ação do programa USP Recicla, serão distribuídas para aqueles que ainda
não receberam e é uma promoção Superintendência de Gestão Ambiental de Ribeirão Preto
(SGA-RP).
+MAIS INFORMAÇÕES: http://ribeirao.usp.br/?p=10101

Palestra "Vida e Carreira" com Ricardo Amorim
A palestra “Carreira e Vida” com o economista e apresentador do programa “Manhattan
Connection” Ricardo Amorim é organizada pelo Escritório de Desenvolvimento de Carreiras e
Pró-Reitoria de Graduação da USP. Uma oportunidade de reflexão sobre carreira, escolhas
profissionais e trajetória. Devido à sua linguagem simples e acessível, seu público é bastante
amplo, indo de jovens estudantes a grandes executivos e empresários, nessa palestra Ricardo
Amorim abordará os seguintes tópicos:
- O que eu gostaria de saber quando comecei minha carreira.
- Surpresas e descobrimentos ao longo da minha carreira,
- Oportunidades ou desvios de rota? Dá para saber,
- Experiências no Brasil e no exterior: vantagens, desvantagens e lições,
- Lições de outros campos da vida que foram úteis na minha carreira.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzKCXFrcdejtlORAVl_Y9CLHzVMzyUXdteQ0cPdCP7ZwgPQ/viewform

Evento sobre legislação e bem-estar animal da FMVZUSP
Nos dias 3 e 4 de novembro, será realizado o III Workshop de Legislação Sobre Bem-Estar
Animal, na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da USP.
Bem-Estar animal é um dos temas de maior interesse na relação com os consumidores de
produtos de origem animal no Brasil e também no mercado importador. Com muita frequência
abordagens equivocadas colocam em risco a sustentabilidade de nosso setor produtivo. É
necessário que a academia participe ativamente de ações relacionadas com a avaliação científica
de bem-estar animal.
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.fmvz.usp.br/noticias/689-eventos-na-fmvz-usp-sobrelegislacao-em-bem-estar-animal

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

