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[NOTÍCIAS]
Faculdade recebe visita de Renata Bueno, deputada
no Parlamento italiano

A deputada, que é mestre em direito romano e doutoranda pela Università degli Studi di Roma,
Tor Vergata, tem especial atenção para o assunto do intercâmbio universitário entre o Brasil e a
Itália, desempenhando várias atividades para fortalecer os laços universitários entre os dois
países.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/q6ptla

[EVENTOS]
Ribeirão Preto e a Crise Política
O evento vai abordar a política de Ribeirão Preto nos últimos meses, especialmente a Operação
Sevandija, o fim da gestão Dárcy Vera, e as conturbações que aconteceram na Câmara
Municipal. Os organizadores querem despertar a reflexão dos espectadores acerca desses
assuntos, além de discutir perspectivas futuras no atual cenário, buscando soluções. O evento
contará com a presença de professores da USP, de políticos da cidade, é gratuito e aberto ao
público e não é necessário fazer inscrição.
DATA: 22 e 23 de março de 2017
HORÁRIO: 18h30 e 18h00, respectivamente
LOCAL: Auditório e Anfiteatro da FDRP, respectivamente
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/FTH5Jm

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO]
Edital 666/2017 – Bolsa de Estudos de Curso de
Italiano
Dentro do Programa de Mobilidade Estudantil Internacional de alunos de graduação, por
intermédio do Prof. Dr. Camilo Zufelato, a CRInt e o International Office da Faculdade de Direito
de Ribeirão Preto (FDRP) anunciam a abertura do Processo Seletivo para concessão de uma
bolsa de estudos para curso intensivo de italiano.
INSCRIÇÕES: 31 de março de 2017
EDITAL: https://goo.gl/oiVaZl
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/i8ksxM

USP e Yale University financiam projetos nas áreas do
Direito e Ciências Médicas
O objetivo é financiar projetos conjuntos, com pelo menos a presença de um docente da USP e
um pesquisador de Yale. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via Internet, pelo
Sistema Mundus (Edital número 664). O candidato deve verificar os critérios, requisitos,
condições e demais prazos no sistema Mundus.
INSCRIÇÕES: 12 e maio de 2017
EDITAL: https://goo.gl/Ec5v3d
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/3t3g0t

Bolsa Empreendedorismo - Edital 665/2017
Estão abertas as inscrições para o Edital 665/2017 da Bolsa Empreendedorismo dentro do
Programa de Bolsas de Intercâmbio Internacional para alunos de Graduação. Neste ano, os
alunos deverão se inscrever diretamente pelo Sistema Mundus.
INSCRIÇÕES: 31 de maio de 2017
EDITAL: https://goo.gl/JYHtGe
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/0Cbez7

[PROGRAME-SE]
Simpósio de Direito Médico
O primeiro módulo do simpósio tem como pergunta central “Como decidir sobre os direitos da
criança na tomada de decisões sobre a sua saúde? Análise transdisciplinar”.
DATA: 30 de março de 2017
LOCAL: Anfiteatro da FDRP
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/31d25k

Determinantes da Decisão Judicial: Análise
quantitativa de sentenças e acórdãos do TJSP
O minicurso introduzirá aos alunos uma metodologia quantitativa de coleta, manipulação e análise
de decisões judiciais de primeira e segunda instância por meio da utilização de técnicas de
automação, estatística e aprendizado de máquina. O objetivo é fornecer ferramentas de análise
quantitativa a acadêmicos do direito a fim de que eles possam analisar grandes volumes de
decisões pretéritas para predizer decisões futuras.
DATA: 6 e 7 de abril de 2017
LOCAL: Anfiteatro da FDRP
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/bgp14x

Encontro Regional de Pesquisa Empírica em Direito
A Rede de Estudos Empíricos em Direito (REED) e a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto
(FDRP-USP) tornam pública chamada de trabalhos para apresentação no Encontro Regional de
Pesquisa Empírica em Direito – Ribeirão Preto (ERPED-RP). A inscrição para seleção de trabalho
para apresentação no ERPED-RP se dará por meio de submissão de resumo até 19 de março de
2017.
DATA: 27 e 28 de abril 2017
LOCAL: FDRP

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/Jj3LfU

[FORA DA FDRP]
Palestras na OAB de Ribeirão Preto
A OAB traz palestras sobre diferentes temas durante o mês de março e abril em Ribeirão Preto. Os
eventos abordam tópicos como Direito Civil e Constitucional, Design de Solução de Disputa,
Advocacia Estratégica, Direito Desportivo e outros.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/SUAswF

Grupo de Estudos OAB - Diversidade Sexual
A Comissão da Diversidade Sexual da 12ª Subseção da OAB iniciará neste dia 18 de março de
2017 seu grupo de estudos na Casa da Advocacia, das 9h30 às 12h00. A Comissão convida todos
e todas a participarem do grupo de estudos, a fim de promover a reflexão sobre questões
fundamentais para a transformação de nossa sociedade em um lugar mais justo e igualitário,
destituído de preconceitos.
+MAIS INFORMAÇÕES: ribeirao.preto@oabsp.org.br

Conferência "Violência, Cidades e Políticas Públicas de
Segurança"
O Instituto de Estudos Avançados da USP Polo Ribeirão Preto (IEA-RP) promove no dia 21 de
março, às 15h, a conferência "Violência, Cidades e Políticas Públicas de Segurança", no Salão de
Eventos do Centro de Tecnologia da Informação de Ribeirão Preto (CeTI-RP) da USP.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/mGnEEG

EEFERP procura voluntários para pesquisa sobre
gasto energético
Os interessados terão medidos a porcentagem de gordura, massa muscular, massa óssea e a
quantidade de calorias gasta por dia. Os participantes devem ser estudantes da USP em Ribeirão
Preto que vão passar por avaliação precisa com equipamentos considerados métodos de referência
para medir a composição corporal e o gasto energético de repouso.
+MAIS INFORMAÇÕES: anacrv@usp.br ou pelo telefone (17) 99105 3427

[CONTATO]
LINK ALEATÓRIO DA SEMANA: https://goo.gl/rY1Hxb
E-MAIL: comunicacao.fdrp@usp.br
FACEBOOK: http://bit.ly/FacebookFDRP
SITE: http://bit.ly/siteFDRP

