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[NOTÍCIAS]
FDRP sedia congresso sobre a pesquisa empírica em
direito
O Encontro Regional de Pesquisa Empírica em Direito (ERPED-RP) aconteceu no último dia 27
de abril, na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, em uma parceria dessa instituição com a
Rede de Pesquisa Empírica em Direito (REED). O Encontro foi aberto com uma mesa de debates
sobre a ética nas produções científicas em direito, em que foram discutidas a conveniência e as
peculiaridades de um eventual comitê de ética específico para a área.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/kEQV7U

[EVENTOS]
Jornada de Treinamentos para Uso da Plataforma
Turnitin na USP
Como parte das ações de valorização da integridade acadêmica e de pesquisa, a Universidade
de São Paulo disponibilizou aos docentes dois serviços de identificação de similaridade de textos
e ensino à distância. Os serviços são oferecidos pelo Sistema Integrado de Bibliotecas em
parceria com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (OriginalCheck) e Pró-Reitoria de Graduação
(FeedBack Studio).
DATA: 9 de maio de 2017.
HORÁRIO: 9h às 12h.
LOCAL: Auditório da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/nJ54hS

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO]
Mobilidade Internacional de Alunos de Graduação –
América Latina e Espanha
Anunciamos o lançamento do Edital 688/2017 – Convênios USP / 4ª Chamada – América Latina e
Espanha, que oferece 60 (sessenta) vagas para alunos de graduação, para a realização de
intercâmbio acadêmico durante o 1º semestre de 2018 em Instituições de Ensino Superior (IES)
estrangeiras parceiras da USP.
INSCRIÇÕES: 15 a 22 de maio de 2017.
EDITAL: https://goo.gl/hGzrl1
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/EOGFqe

Mobilidade Internacional de Alunos de Graduação –
Convênios USP – Portugal
Anunciamos o lançamento do Edital 689/2017 – Convênios USP / 5ª Chamada – Portugal, que
oferece 20 (vinte) vagas para alunos de graduação, para a realização de intercâmbio acadêmico
durante o 1º semestre de 2018 em Instituições de Ensino Superior (IES) estrangeiras parceiras da
USP.
INSCRIÇÕES: de 15 a 22 de maio de 2017.
EDITAL: https://goo.gl/lKjjKp
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/0MECvs

Mobilidade Internacional de Alunos de Graduação –
Programa de bolsas Ibero-Americanas Santander
Universidades
Anunciamos o lançamento do edital de seleção 693/2017 – Programa de bolsas IberoAmericanas Santander Universidades, que oferece 26 bolsas no valor de R$10.032,90 (dez mil,
trinta e dois reais e noventa centavos), para alunos de graduação, para a realização de
intercâmbio acadêmico durante o 1º semestre de 2018 em Instituições de Ensino Superior (IES)
estrangeiras parceiras da USP.
INSCRIÇÕES: até dia 09 de junho de 2017.
EDITAL: https://goo.gl/9fYKut
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/LhfOqA

[OPORTUNIDADES DOCÊNCIA]
Edital de pesquisa conjunta da University Global
Partnership Network (UGPN)
Estão abertas as candidaturas para o edital de pesquisa conjunta da University Global
Partnership Network (UGPN), rede formada pela USP, University of Surrey (Reino Unido), North
Carolina State University (NCSU, EUA) e University of Wollongong (UOW, Austrália). Esta sexta
chamada de propostas prevê apoio de US$10,000.00 (dez mil dólares) a projetos de pesquisa
conjuntos entre as universidades parceiras.
INSCRIÇÕES: até 31 de maio de 2017.
EDITAL: https://goo.gl/rhIUsh
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/AKZKMw

Chamada para Projetos de Pesquisa em Colaboração
da UIU 2017
A Unión Iberoamericana de Universidades (UIU) anuncia chamada para financiamento de
projetos de pesquisa em colaboração, com pelo menos três das instituições parceiras na rede. A
UIU é uma rede formada pela Universidade de São Paulo, Universitat de Barcelona, Universidad
de Buenos Aires, Universidad Nacional Autónoma de México e Universidad Complutense de
Madrid.
INSCRIÇÕES: até 30 de junho de 2017.
EDITAL: https://goo.gl/2qZtdy
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/ZnDO8e

[PROGRAME-SE]
Semana da Diversidade da FDRP
A programação começa com uma mesa redonda que conta com a participação de Renan
Quinalha, Amara Moira, Marcella Rosa e Jana Viscardi. Mais informações em breve.
DATA: 29, 30 e 31 de maio de 2017
LOCAL: FDRP
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/MA2VHE

[FORA DA FDRP]
Laicidade no Brasil: A problemática da religião nas
decisões dos tribunais superiores.
Expositor Dr. Vinícius Fernandes Ormelesi, advogado, doutorando em Filosofia e Teoria do
Direito pela USP e professor Universitário.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/WCeVBp

Pint of Science Ribeirão Preto 2017
A proposta do evento é levar os cientistas para falar diretamente com o público em um ambiente
descontraído. Em 2016, sete municípios brasileiros participaram do festival. Este ano, a iniciativa
vai chegar a 22 cidades do país.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/PoAP18

Minicurso: Introdução aos estudos de gênero
O minicurso será realizado no dia 13 de maio, das 8h às 18h no CIRP da USP de Ribeirão Preto
(endereço interno USP-RP: Rua Pedreira de Freitas, casa 16).
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/QdPn3k

Curso on-line de italiano
temporada de vídeos

da

USP

lança

nova

O Dire, Fare, Arrivare! contém 17 aulas, sendo que cada aula é dividida em duas partes. Na
primeira, há uma série de ficção que aborda as dificuldades linguísticas e culturais típicas de um
aluno brasileiro que estuda italiano no Brasil. Na segunda parte, o professor recebe no estúdio um
convidado para uma entrevista em italiano sobre aspectos linguísticos ou culturais.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/L3JAEy

[CONTATO]
LINK ALEATÓRIO DA SEMANA: https://goo.gl/3qIhPp
E-MAIL: comunicacao.fdrp@usp.br
FACEBOOK: http://bit.ly/FacebookFDRP
SITE: http://bit.ly/siteFDRP

