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[NOTÍCIAS]
Novo Convênio Internacional: Universidade de Macau
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo acaba de firmar um
Convênio de Cooperação Acadêmica Internacional com a Universidade de Macau, localizada em
Macau, na China.
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/novo-convenio-internacional-universidadede-macau/

Portal Alumni USP
O Alumni USP é um portal que irá reunir os antigos alunos de Graduação e Pós Graduação
(Mestrado e Doutorado) da Universidade de São Paulo.
+MAIS INFORMAÇÕES: http://alumni.usp.br/

Professores da FDRP participam de evento
anticorrupção na Itália
Na cidade de Napoli (Itália), nos dias 14 e 15 de novembro, realiza-se a primeira reunião do grupo
constituído por professores brasileiros, italianos e autoridades italianas para colaboração
recíproca em tema de estudos, prevenção e repressão à corrupção. Serão realizadas reuniões
científicas, exposições de trabalhos e trocas de informações.
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/professores-da-fdrp-participam-de-eventoanticorrupcao-na-italia/

[EVENTOS]
Direito Tem Concerto 2016 – Novembro
A série “Direito Tem Concerto” 2016 conta com entrada gratuita.
DATA: 16/11/2016
HORÁRIO: 12h30

LOCAL: Auditório da FDRP
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/eventos/direito-tem-concerto-2016novembro/

[OPORTUNIDADES PÓS-GRADUAÇÃO]
Fundo Ryoichi Sasakawa - Bolsa Para Finalização de
Tese ou Dissertação
O Fundo Sasakawa de Bolsas para Jovens Líderes (em inglês, SYLFF) é uma instituição
japonesa que desenvolve programas em mais de 70 universidades em todo o mundo. A fundação
tem por o bjetivo contribuir com a formação de estudantes de pós-graduação da área de relações
internacionais, gerando jovens líderes para a nova sociedade global (detalhes em
http://www.sylff.org/). Para tanto, o Fundo Sasakawa disponibiliza anualmente bolsas para alunos
de pós-graduação que estão finalizando seus trabalhos.
A entrega dos documentos e formulário de candidatura deverá ser feita pessoalmente na CCINT
da FEA , no endereço: Av. Prof. Luciano Gualberto 908 FEA1 sala A103, no horário das 9 às 12h
e das 12h às 18 horas.
INSCRIÇÕES: até 30/11/2016
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/fundo-ryoichi-sasakawa-bolsa-parafinalizacao-de-tese-ou-dissertacao/

[OPORTUNIDADES DOCÊNCIA]
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, a USP abrirá claros
docentes nas áreas dos bolsistas selecionados. O processo seletivo ocorrerá em 2017 e as
bolsas CAPES terão início a partir de março de 2017, de acordo com a disponibilidade
orçamentária.
INSCRIÇÕES: até 31 de janeiro de 2017.
EDITAL: http://www.usp.br/internationaloffice/wp-content/uploads/EDITAL-USP-CAPES-final.pdf
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/edital-usp-capes-para-selecao-depesquisadores-do-exterior-na-usp-2/

[FORA DA FDRP]
Próximas Palestras – 12ª Subseção da OAB
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/proximas-palestras-12a-subsecao-da-oab-2/

Dia da República no Museu Republicano de Itu
No dia 15 de novembro o Museu Republicano “Convenção de Itu” irá promover sua V Feira de
Livros e uma roda de conversa com o escritor Paulo Stucchi. Também haverá apresentações
musicais da Banda Clareou, com repertório da música popular brasileira, e o tradicional Choro,
com o grupo Manteiga de Garrafa.
Ao longo do dia o público poderá visitar as exposições em cartaz no Museu Republicano, com
destaque para a recém-inaugurada “Fios do Passado” e a permanente “Criando a Sala da
Convenção”. Também, ainda é possível visitar a exposição “Cardápios e banquetes na Primeira
República”, inaugurada nas comemorações da República do ano passado. A visitação é gratuita.
+MAIS INFORMAÇÕES: http://mp.usp.br/mrci-dia-da-republica-2016

3ª Oficina de Carreiras - ECAR: Escritório de
Desenvolvimento de Carreiras da Pró-reitoria de
Graduação
O ECAR - Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da Pró-Reitoria de Graduação USP,
coordenado pela Profa. Dra. Tania Casado, está oferecendo uma oficina de Planejamento de
Carreira aos alunos de último ano de todos os cursos da USP. A oficina acontece dia 10 de
dezembro, sábado, das 9h às 17h, sala G09 na FEA (Av. Luciano Gualberto, 908. Cidade
Universitária – SP).
Serão 6 horas de oficina com intervalo de 1h30 de almoço. A Oficina será coordenada pela Profa.
Dra. Tania Casado e terá a participação de consultores de carreira experientes do mercado, que
são parceiros voluntários de nosso Escritório.
As vagas são limitadas e as inscrições estão abertas. O prazo para inscrição é até dia 02/12 –
sexta-feira ao meio dia. A participação é gratuita, condicionada à realização de exercícios prévios
ao encontro.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5j8rSXBJ99E3sdLWS5W6YgG2SNbigHLzcgVXxACzFWzu9g/viewform?c=0&w=1

Exposição - Ribeirão Preto pelo olhar de Tony
Miyasaka
Exposição fotográfica itinerante composta por um conjunto de 20 banners fotográficos com a
reprodução de 38 fotografias ilustrativas da história de Ribeirão Preto dos anos de 1950 e 60 de
autoria de Tony Miyasaka.
Visitação de segunda a sexta das 7h às 8h30, das 11h às 13h30 e das 17h15 às 19h15 entre 09
de novembro e 08 de dezembro na Seção de Alimentação - Restaurante Universitário.
+MAIS INFORMAÇÕES: www.prefeiturarp.usp.br/cultura

2ª Feira de Carreiras França-Brasil
O Campus France Brasil, agência governamental francesa para promoção do ensino superior na
França, a rede France Alumni Brasil e a Câmara de Comércio França-Brasil realizam a 2ª Feira
de Carreiras França-Brasil, destinada a estudantes e jovens profissionais brasileiros com ligações
com a França. Na ocasião, os participantes poderão encontrar oportunidades de emprego,
ampliar sua rede de contatos e acompanhar a programação de palestras.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/ABwAiB

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

