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[DESTAQUE]
Direito tem Concerto: Comemoração 10 anos FDRP

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

[EVENTOS]
O Mundo em 90’
Quer estudar fora? Esse é o momento para conhecer suas opções, tirar as dúvidas sobre os
editais e ter contato com alunos que já passaram por essa experiência no exterior. Venha ouvir os
depoimentos e saber mais sobre as oportunidades de intercâmbio acadêmico na FDRP!
DATA: 18 de abril de 2017
LOCAL: Anfiteatro da FDRP
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/iPF4ix

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO]
Edital 522/2016 – Fundação Botín (Espanha)
Anunciamos o lançamento do Programa para o Fortalecimento da Função Pública na América
Latina, para oferecimento de 05 vagas dirigidas aos alunos de graduação, para intercâmbio
durante o segundo semestre de 2017. O conteúdo do programa abordará as seguintes áreas:
fundamentos políticos, jurídicos e históricos; sociedade, competências e habilidades políticas e de
serviço público; ética e filosofia política; economia; fortalecimento institucional e serviço público.
INSCRIÇÕES: até 25 de abril de 2017
EDITAL: https://goo.gl/TZRKJ0
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/2zZ7E8

[OPORTUNIDADES PÓS-GRADUAÇÃO]
Intercâmbio internacional e cursos completos na Itália
com possibilidade de bolsa
O programa de cooperação entre a CONFAP (Conselho Nacional das Fundações de Amparo à
Pesquisa), em parceria com uma rede italiana de universidades oferece oportunidades que
abrangem Posdoc, Doutorado completo, Doutorado sanduíche e Pesquisa de Mestrado.
INSCRIÇÕES: variam de acordo com a universidade.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/EFvuH7

[OPORTUNIDADES PESQUISA]
Programa USP/COFECUB: Está aberto o edital para
intercâmbio de pesquisadores da USP e França
A Universidade de São Paulo e o Comité Français d´Evaluation de la Coopération Universitaire
avec le Brésil, mantido pelos Ministérios das Relações Exteriores e de Educação do governo
francês, anunciam o edital Programa USP/COFECUB, que, por meio de intercâmbio de
pesquisadores, tem o objetivo de propiciar a realização de pesquisas conjuntas entre grupos da
USP e da França, além de facilitar a troca de informações e dados entre as duas comunidades
científicas.
INSCRIÇÕES: de 7 de abril a 7 de junho de 2017.
EDITAL: https://goo.gl/6srVaf
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/q6CRH6

[PROGRAME-SE]
Visões sobre a Terceirização
O Centro Acadêmico Antônio Junqueira de Azevedo (CAAJA) convida a todas e a todos para um
debate sobre os principais aspectos, situações e problemas da terceirização no atual cenário
brasileiro, tendo em vista a extrema importância do tema para a população e a economia.
DATA: 26 de abril de 2017
LOCAL: Anfiteatro FDRP
PROGRAMAÇÃO: O evento será realizado a partir das 12h30, no Anfiteatro da Faculdade de
Direito de Ribeirão Preto (FDRP - USP); é gratuito, aberto a todos os interessados e contará com
a emissão de certificados de presença.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/NsOzBF

[FORA DA FDRP]
Experiências pelo Mundo
Evento organizado pelo iTeam USP-RP acontecerá no dia 18 de Abril às 17h no Espaço de Eventos
do Bloco Didático da Medicina USP, com palestra sobre um intercâmbio que deveria durar 6 meses
e acabou se estendendo por 8 anos devido ao encanto que a Austrália causou no viajante. Sua
cultura, língua, clima e natureza fizeram com que ele não quisesse mais retornar ao Brasil. Ao final
do evento será sorteado um intercâmbio para a Austrália de 4 semanas.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/D7vJ8r

Feira de trocas do USP Recicla
No dia 18 de abril, das 11 às 15 horas, tem Feira dos Calouros da USP do Programa USP Recicla,
da Superintendência de Gestão Ambiental de Ribeirão Preto (SGARP).
Livros, revistas, utensílios domésticos, sapatos, roupas, eletrodomésticos e até colheitas de quintal,
como frutas e hortaliças, podem ser trocados. Os objetos devem ser usados, mas em bom estado
de funcionamento.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/lFbS37

Projeto busca voluntários para tirar dúvidas de
vestibulandos
O Projeto Salvaguarda, que apoia estudantes de escolas públicas e os incentiva a prestar o
vestibular, precisa de voluntários para responder dúvidas pelo celular e corrigir redações.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/Y5UUM9

Palestra AOB: Alterações recentes no processo
eletrônico do TJSP, TRFs e TRTs
A palestra tem como expositor o Dr. Izildo Inácio de Souza, advogado, co-coordenador da
Comissão de Direito Digital, Internet e Tecnologia da OAB de Ribeirão Preto desde 2013.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/C59tQ3

[CONTATO]
LINK ALEATÓRIO DA SEMANA: https://goo.gl/iq7JpU
E-MAIL: comunicacao.fdrp@usp.br
FACEBOOK: http://bit.ly/FacebookFDRP
SITE: http://bit.ly/siteFDRP

