
 

64ª Edição – 31/03/2017 

[DESTAQUE] 

FDRP completa 10 anos! 
 

 

 

Há 10 anos, em 30 de março de 2007, era criada a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto 
(FDRP). A Faculdade surgiu com o propósito de desenvolver um projeto de excelência na área do 
conhecimento jurídico. No ano seguinte a FDRP recebeu a sua primeira turma. Com um quadro 
docente jovem e estudantes motivados a analisar criticamente os fenômenos jurídicos e sociais 
em um ambiente interdisciplinar, começava ali a ser desenvolvido o perfil dinâmico, inovador e 
crítico de nossa faculdade. 

CONTINUAR LENDO: https://goo.gl/DECihY 

 

[EVENTOS] 

Debate sobre a reforma da previdência 
O Programa de Mestrado da FDRP promoverá, com seus professores, um debate sobre a 
reforma da previdência. 

DATA: 04 de abril 

HORÁRIO: das 19h às 22h 

LOCAL: Anfiteatro FDRP 

 

https://goo.gl/DECihY


[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO] 

Programa de Iniciação Científica PIBIC 
O Edital 2017/2018 do Programa de Iniciação Científica PIBIC já está disponível. O período de 
inscrições será de 24/04/2017 (08h30) a 24/05/2017 (12h30). Normalmente o sistema fica instável 
nos últimos dias de inscrição. As bolsas terão vigência de agosto/2017 a julho/2018. 

INSCRIÇÕES: As inscrições deverão ser efetuadas pelo orientador do aluno diretamente no 
Sistema Atena, durante o período de inscrições. 

EDITAL: http://www.prp.usp.br/programas/ic 

+MAIS INFORMAÇÕES: Comissão de Pesquisa da FDRP: cpqfdrp@usp.br 

 

[PROGRAME-SE] 

II Simpósio Crédito e Endividamento 

A FDRP convida a todos para o II Seminário Crédito e Endividamento, organizados pela Profa. 
Iara Pereira Ribeiro e Profa. Maria Paula Bertran. Essa edição vem contando com mesas 
redondas e grupos temáticos que abordam o crédito e o endividamento de forma plural e 
interdisciplinar. 

DATA: 17 e 18 de Maio, das 14:00 ás 22:00 

LOCAL: Anfiteatro da FDRP 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/qh5he0 

 

[FORA DA FDRP] 

Curso de Educação e Tecnologias, Pós-Graduação 
Lato Sensu UFSCar 
A formação volta-se a interessados com graduação em qualquer área do conhecimento e pode ser 
realizada pela Educação a Distância (EaD), com uma proposta de maior liberdade para os 
estudantes. O egresso pode escolher entre as seguintes habilitações: Produção e Uso de 
Tecnologias para Educação, Gestão de Educação a Distância, Mídias na Educação, Docência 
Virtual e Design Instrucional (Projeto e Desenho Pedagógico). 

+MAIS INFORMAÇÕES: http://edutec.ead.ufscar.br 

 

Pesquisa do projeto “USP: Diversidade Mapeada” 
O projeto de cultura e extensão “USP: Diversidade Mapeada” busca mapear a população LGBTQIA 
de toda a USP e casos de violência decorrente de intolerância relacionada a diversidade (gênero, 
racial, religiosa, sexual e tantas outras). O questionário é anônimo. 

http://www.prp.usp.br/programas/ic
cpqfdrp@usp.br
https://goo.gl/qh5he0
http://edutec.ead.ufscar.br/


QUESTIONÁRIO 1: https://goo.gl/8DzhRj 

QUESTIONÁRIO 2: https://goo.gl/rk44mt 

+MAIS INFORMAÇÕES: usp.diversidade.mapeada@gmail.com 

 

Grupo de Estudos OAB - Diversidade Sexual 
A Comissão da Diversidade Sexual da 12ª Subseção da OAB dá continuidade ao seu grupo de 
estudos, no próximo dia 01.04, na Casa da Advocacia, das 9h30 às 12h00. 

A Comissão reitera o convite para 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 

 

[CONTATO] 

LINK ALEATÓRIO DA SEMANA: https://goo.gl/DiHJsI 

E-MAIL: comunicacao.fdrp@usp.br 

FACEBOOK: http://bit.ly/FacebookFDRP 

SITE: http://bit.ly/siteFDRP 
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