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[DESTAQUE]
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto celebra acordo
de Duplo Diploma de Graduação
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto celebra acordo de Duplo Diploma de Graduação com a
Scuola di Giurisprudenza da Università degli studi di Camerino (UNICAM).
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/faculdade-de-direito-de-ribeirao-pretocelebra-acordo-de-duplo-diploma-de-graduacao/

[NOTÍCIAS]
CAV-Mulheres disponibiliza Cartilha “Violência de
gênero na Universidade – conheça seus direitos”
A Cartilha “Violência de gênero na Universidade – conheça seus direitos” contém orientações
gerais para o enfrentamento de situações de discriminação, assédio e violência contra mulheres e
gêneros no Campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/cav-mulheres-disponibiliza-cartilha-violenciade-genero-na-universidade-conheca-seus-direitos/

E-book Direito e Religião: Abordagens Específicas
Depois de um longo trabalho realizado na FDRP, foi publicado o e-book Direito e Religião:
Abordagens Específicas, tendo como organizador o Prof. Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua.
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/e-book-direito-e-religiao-abordagensespecificas/

E-book: O Lugar da Vítima nas Ciências Criminais
Após os intensos debates na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, o e-book “O Lugar
da Vítima nas Ciências Criminais” acaba de ser publicado.
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/e-book-o-lugar-da-vitima-nas-cienciascriminais/

Direito da USP Ribeirão Preto recebe prêmio do
Conselho Nacional de Justiça
Professores da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP) da USP foram premiados, no dia
14 de fevereiro, na sétima edição do Prêmio Conciliar é Legal.
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/direito-da-usp-ribeirao-preto-recebe-premiodo-conselho-nacional-de-justica/

[EVENTOS]
Semana de Recepção FDRP
A FDRP realizará diversas atividades para a primeira semana de aula e recepção de seus
calouros e calouras, incluindo plantio de árvore, teatro, palestra sobre carreiras e até um júri
simulado. Toda a comunidade da Faculdade está convidada a participar das atividades, confira a
programação completa.
DATA: de 06 a 10/03/2017

LOCAL: FDRP
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/eventos/semana-de-recepcao-fdrp/

Aula Inaugural – Profa. Patrícia Faga Iglecias Lemos
A FDRP convida a todos para sua Aula Inaugural da Semana de Recepção, ministrada pela
Profa. Profa. Patrícia Faga Iglecias Lemos, Superintendente de Gestão Ambiental da USP.
Não é preciso fazer inscrição.
DATA: 06/03/2017
LOCAL: Auditório FDRP
TEMA: "Os desafios do Direito Civil na proteção do meio ambiente"
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/eventos/aula-inaugural-patricia-iglecias/

Juri Simulado – Caso Carandiru
A FDRP convida a todos para o Juri Simulado da Semana de Recepção, organizado pelo Prof.
Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez, Professor da FDRP.
O Juri Simulado da FDRP irá abordar o Caso Carandiru. O julgamento, que foi anulado pelo
Tribunal de Justiça e será julgado novamente será refeito pela FDRP. O assunto, de máxima
importância, tem sua discussão ainda mais urgente devido à crise do sistema penitenciário
brasileiro.
Não é preciso fazer inscrição.
DATA: 09/03/2017
LOCAL: Auditório FDRP
TEMA: Julgamento do Caso Carandiru
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/eventos/juri-simulado-caso-carandiru/

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO]
Oportunidades de intercâmbio acadêmico
internacional
A FDRP e a AUCANI lançaram nesse mês diversas oportunidades para alunos da graduação que
gostariam de estudar no exterior, inclusive algumas oportunidades incluem bolsas de estudos
para auxilio com as despesas durante o intercâmbio.
INSCRIÇÕES: específicas de cada edital
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/oportunidades-de-intercambio-academicointernacional/

[OPORTUNIDADES DOCÊNCIA]
Mobilidade Internacional de Curta Duração para
Docentes USP
Anunciamos o lançamento de editais para intercâmbios internacionais de curta duração para
docentes USP com Instituições de Ensino Superior (IES) estrangeiras parceiras da USP. O
programa é voltado a professores da USP para a realização de atividades de docência (aulas,
cursos, seminários, tutoria de estudantes, etc).
INSCRIÇÕES: específica de cada edital
+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/edital-6322017-mobilidade-internacional-decurta-duracao-para-docentes-usp/

[PROGRAME-SE]
Palestra: "Professoras e Professores: Carreiras e
Vocações Possíveis”
Palestra com o Vice Presidente da Comissão de Cultura e Extensão da Escola de Educação
Física e Esporte da USP e Prof. Dr. Walter Roberto Correia e Christiane Takahashi, Gerente de
Treinamento e Desenvolvimento e responsável pelo Núcleo no ECAR USP. Uma oportunidade de
discussão da natureza e especificidade da docência como atividade humana e social, procurarse-á apontar alguns processos psíquicos importantes na elaboração da alma, carreira e vocação
de professoras e professores.
DATA: 14 de março
LOCAL: Auditório da FEA 5, Av. Prof. Luciano Gualberto, 908, Cidade Universitária, São Paulo,
SP.
INSCRIÇÕES: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6S8vi1PTU7qhxmlzKZchvOrESW9
O8flriD8MTdgHozeGeNg/viewform
+MAIS INFORMAÇÕES: facebook.com/carreirasusp

[FORA DA FDRP]
I Simpósio De Direito Tributário Da 80ª Subseção Da
OAB/SP
O vento abordará temas como tributação das pequenas empresas, tributação federal – questões
controvertidas no CARF e Tribunais Superiores, os reflexos do novo CPC na execução fiscal e
recurso especial e extraordinário em matéria tributária.

+MAIS INFORMAÇÕES: sertaozinho@oabsp.org.br

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

