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[DESTAQUE]
A Série “Direito Tem Concerto” está de volta

A primeira apresentação de 2017 ocorreu nessa última quarta-feira, dia 22 de março. As
apresentações acontecem mensalmente, com entrada gratuita. Você poderá acompanhar a
programação através de nossa Agenda Semanal, site e página do Facebook.

[EVENTOS]
Encontro Regional de Pesquisa Empírica em Direito
A pedidos, foi prorrogado o prazo para submissão de resumos até dia 30 de março de 2017. A
inscrição para seleção de trabalho para apresentação no ERPED-RP se dará pelo endereço
eletrônico erpedrp@gmail.com, com identificação no campo assunto: “Resumo ERPED-RP.
DATA: 27 e 28 de abril 2017
LOCAL: FDRP
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/Jj3LfU

Debate sobre o Documentário:THE MASK YOU LIVE IN
Os debatedores serão professores do Direito e a mediação será feita por membros da Atlética
Casa 7. O evento é organizado pela Comissão de Gênero da FDRP.
DATA: 27 de março de 2017
HORÁRIO: 18h30
LOCAL: Anfiteatro da FDRP
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/Gl6sHA

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO]
Grupo de pesquisa Minorias e Constituição Federal
Organizado pela Profa. Eliana Franco Neme, o grupo de pesquisa funcionará sempre às quartas
feiras às 13 horas na sala 14, Bloco B.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/U5CibG

METAMORFOSE - Grupo de Estudo em Direito e
Literatura
A coordenação do grupo é feita pela Prof. Dra. Iara Ribeiro. Em 2017, o diálogo entre Direito e
Literatura se dará com o estudo do livro Longe da Árvore de Andrew Solomon. O autor investiga
situações em que os filhos possuem identidades horizontais em relação aos pais. No semestre os
temas desenvolvidos serão: Nanismo, Esquizofrenia, Transgênero e Criminalidade.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/790qoB

[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
PROGRAMAÇÃO: início às 19h
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/31d25k

[FORA DA FDRP]
I Fórum: identidade da mulher contemporânea
O primeiro dia do evento se constituirá por palestras acerca de temas de relevância sobre as
mulheres e suas lutas em nossa sociedade. No segundo dia teremos atividades práticas e
artísticas sobre temas e tabus do universo feminino. O evento ocorrerá nos dias 31 de março (das
18:00 ás 22:00h) e 01 de abril de 2017 (das 9:00 às 13:00h), com sede no Espaço de Eventos do
Bloco Didático da FMRP e Centro de Vivências da Medicina, respectivamente.
+MAIS INFORMAÇÕES: raissa.augusto.vieira@usp.br

Oficinas Culturais – Campus de Ribeirão Preto
Confira todas as oportunidades de cursos e oficinas disponíveis como Fotografia, Forró, Coral,
Piano e outras oferecidas no Campus de Ribeirão Preto.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/70UXp5

Lançamento da Biografia do Prof. Cesarino Júnior
O evento será realizado no dia 30 de março, das 18h às 20h na Sala Visconde de São Leopoldo,
na Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco, 95, 1° andar. A obra foi escrita pela Profa.
Marly Cardone.
+MAIS INFORMAÇÕES: labor.09@uol.com.br

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

