
 

59ª Edição – 25/11/2016 

[NOTÍCIAS] 

Pausa na Agenda Semanal FDRP/USP 
A 59ª edição da amada Agenda Semanal FDRP/USP já está disponível no site da FDRP, e o fim 
chegou. Mas só por enquanto. 

Essa Agenda maravilhosa entra de férias agora, mas não se preocupem que ela começa a sair de 
novo na volta às aulas em sua sexagésima edição. 

+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/pausa-na-agenda-semanal-fdrpusp/ 

FDRP recebe Menção Honrosa pela Semana de 
Recepção aos Calouros de 2016 
No dia 20 de outubro de 2016 a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP recebeu uma 
menção honrosa conferida pelo Reitor da Universidade, o Prof. Dr. Marco Antonio Zago, pelas 
atividades realizadas pela Faculdade na Semana de Recepção aos Calouros de 2016. 

+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/fdrp-recebe-mencao-honrosa-pela-semana-
de-recepcao-aos-calouros-de-2016/ 

Defesa de mestrado - FDRP 
Nova defesa de mestrado na FDRP. 

Aluno: Otávio Augusto Righetti Dal Bello 

Título da dissertação: A função jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça no Estado 
Democrático de Direito 

+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/pos-graduacao/defesas/ 

Comunicado - FUVEST 
Comunicamos que no próximo dia 27/11/2016 (Domingo) será realizada a prova da FUVEST no 
prédio da FDRP. 

Neste dia a Faculdade estará fechada para os usuários visando a aplicação das provas. 
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[EVENTOS] 

Semana Percussiva na FDRP 
O evento traz obras de Carlos Menezes Júnior, Casey Cangelosi, Cesar Traldi, Celso Cintra, 
David Friedman e mais. 

DATA: de 22 a 25/11/2016 

LOCAL: no Auditório da FDRP e na Sala de Concertos da Tulha 

+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/eventos/semana-percussiva-na-fdrp/ 

 

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO] 

Bolsas Santander de Mobilidade Internacional para 
Alunos de Graduação USP 
Está lançado o edital do Programa de Bolsas Santander de Mobilidade Internacional para Alunos 
de Graduação USP, para oferecimento de 23 bolsas para intercâmbio no 1º semestre de 2017. 

INSCRIÇÕES: até às 12h do dia 12 de dezembro de 2016 

EDITAL:  disponível na área pública do Sistema Mundus, 
https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoListar?nivpbcavo=G&codmnu=2070, 
Edital nº 597) 

+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/bolsas-santander-de-mobilidade-
internacional-para-alunos-de-graduacao-usp/ 

Inscrição de alunas para representação discente na 
CAV Mulheres USP-RP 
Ao encerrar o semestre uma das vagas de representação discente da Comissão para apurar 
denúncias de discriminação, assédio e violência contra mulheres e gêneros no Campus USP de 
Ribeirão Preto (CAV Mulheres USP-RP) ficará vaga devido à conclusão de curso de uma das 
RD'S. Dessa forma, estão abertas as inscrições para alunas que queiram ocupar essa vaga. 

INSCRIÇÕES: até 02/12/2016 

+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/inscricao-de-alunas-para-representacao-
discente-na-cav-mulheres-usp-rp/ 
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[OPORTUNIDADES DOCÊNCIA] 

Revista da Faculdade de Direito da UFRGS – Edital de 
artigos 
A Revista da Faculdade de Direito da UFRGS anuncia que está aberto novo Edital de Seleção de 
Artigos, para seleção de obras para publicação no primeiro semestre de 2017. 

INSCRIÇÕES: até 15/12/2016. 

EDITAL: http://seer.ufrgs.br/public/journals/122/2016-11-15-EditaldeSelecaodeArtigos2017-1.pdf 

+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/revista-da-faculdade-de-direito-da-ufrgs-
edital-de-artigos-ate-15122016/ 

 

[FORA DA FDRP] 

Próximas Palestras – 12ª Subseção da OAB 
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/proximas-palestras-12a-subsecao-da-oab-3/ 

VIII Colóquio Internacional de Filosofia: Nietzsche na 
Unicamp 
O evento é uma realização do grupo de estudos Crítica e Modernidade (CRiM), que terá lugar no 
IFCH da Unicamp entre os dias 28 e 30 de novembro de 2016. 

+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.ifch.unicamp.br/ifch/noticias-eventos/programa-filosofia/viii-
coloquio-nietzsche-unicamp 

Summer Human Rights Institute, New York City, July 
2016 
O curso oferece uma introdução à teoria e aplicação dos direitos humanos. 

+MAIS INFORMAÇÕES: http://leitnersummerhumanrightsinstitute.org/ 

4º Seminário sobre Comércio Internacional IBRAC-
IASP 
O evento reúne nomes de peso para o debate de temas atuais de comércio internacional. 

+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.iasp.org.br/eventos/4o-seminario-de-comercio-internacional/ 

 

[CONTATO] 

LINK ALEATÓRIO DA SEMANA: clique aqui 
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E-MAIL: comunicacao.fdrp@usp.br 

FACEBOOK: http://bit.ly/FacebookFDRP 

SITE: http://bit.ly/siteFDRP 
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