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Notícias
Direito de Ribeirão concede mais um título de emérito
Na quinta-feira, 13 de agosto, a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP) da USP entregou mais um
título de professor Emérito, desta vez para o professor Luiz Olavo Baptista, da Faculdade de Direito (FD) da
USP. Em junho último, o professor Tércio Sampaio Ferraz Junior, também da FD-USP, foi o primeiro a
receber o título concedido pela Unidade.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/direito-de-ribeirao-concede-mais-um-titulo-de-emerito/

Professora da FDRP participa da coordenação de relevante
obra jurídica
A professora da FDRP Cíntia Rosa Lima participa da coordenação de relevante obra jurídica sobre Direito &
Internet com participação de juristas internacionais, tais como Prof. José Oliveira Ascensão, Mário Frota,
Ricardo L. Lorenzetti e Michael Geist.
O lançamento da obra será dia 27 de agosto na Vila JK Iguatemi em São Paulo, data em que os
coordenadores da obra e os coautores receberão convidados importantes para a sessão de autógrafos.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/professora-da-fdrp-participa-da-coordenacao-derelevante-obra-juridica/

Prof. Dr. David Diniz Dantas é o convidado do Cartão de Visita
do dia 22/08/2015
O Cartão de Visita vai ao ar aos sábados, às 22h45, com reprise aos domingos, às 8h. A Record News é
sintonizada pelos seguintes canais: 55 Vivo TV, 78 NET, 32 Oi TV, 14 Claro, 179 Sky e 134 GVT, além do 42
UHF.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/prof-dr-david-diniz-dantas-e-o-convidado-do-cartao-devisita-do-dia-22082015/

Eventos
I Jornada Científica Latino-Americana de Ciências Criminais
FDRP/UNLP
Evento reunindo a FDRP e a Universidade Nacional de La Plata traz mesas redondas com discussões
referentes às ciências criminais.
Data: 27/08/2015.
Local: Anfiteatro da FDRP
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/i-jornada-cientifica-latino-americana-de-cienciascriminais-fdrpunlp/

Corrupção e Direito Penal
O evento traz como palestrante o Professor Catedrático da Universidade de Salamanca, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre. É necessário realizar inscrição.
Data: 28/08/2015.
Local: Anfiteatro da FDRP.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/corrupcao-e-direito-penal/

Oportunidades Graduação
Edital 481/2015 – Programa de Bolsas de Estudo Fórmula
Santander - Graduação
Lançado o edital de seleção para 2 (duas) vagas do Programa de Bolsas de Estudo Fórmula Santander em
Instituições de Ensino Superior Estrangeiras, que constam no edital, no primeiro semestre de 2016, dirigido
aos alunos regulares de graduação da USP.
Inscrições: até 11/09/2015.
Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2015/08/Edital-481-F%C3%B3rmula-SantanderGradua%C3%A7%C3%A3o_19agosto2015.pdf

Bolsas para pós-graduação no México
A Faculdad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), México, abre inscrições para seus programas de
pós-graduação (mestrado e doutorado) e oferece bolsas para os interessados.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2015/08/Edital-480-F%C3%B3rmulaSantander-P%C3%B3s-Gradua%C3%A7%C3%A3o.pdf

Oportunidades Pós-Graduação
Bolsas de estudo na Suíça
Estão abertas inscrições para candidaturas às bolsas de estudo de excelência do governo suíço 2016/2017,
para doutorados, pós-doutorados e pesquisadores:
1) Doutorados – candidatos interessados em programas de PhD, em uma universidade suíça (máximo 3
anos);
2) Pós-doutorado – pesquisadores que já possuem PhD, que desejam conduzir uma pesquisa de pósdoutorado em uma universidade suíça (12 meses);
3) Pesquisa – candidatos já inscritos em programas nacionais de PhD, ou médicos que cursam
especialização, que estejam interessados em fazer 12 meses de pesquisa em uma universidade suíça.
Inscrições: até 31/10/2015.
Edital: http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02593/02623/index.html?lang=en

Edital 480/2015 – Programa de Bolsas de Estudo Fórmula
Santander - Pós-Graduação
Lançado o edital de seleção para 2 (duas) vagas do Programa de Bolsas de Estudo Fórmula Santander em
Instituições de Ensino Superior Estrangeiras, que constam no edital, no primeiro semestre de 2016, dirigido
aos alunos regulares de pós-graduação da USP.
Inscrições: até 11/09/2015.
Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2015/08/Edital-480-F%C3%B3rmula-SantanderP%C3%B3s-Gradua%C3%A7%C3%A3o.pdf

Bolsas para pós-graduação no México
A Faculdad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), México, abre inscrições para seus programas de
pós-graduação (mestrado e doutorado) e oferece bolsas para os interessados.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2015/08/Edital-480-F%C3%B3rmulaSantander-P%C3%B3s-Gradua%C3%A7%C3%A3o.pdf

Oportunidades Docência
SNU Law Global Challenge Visiting Scholar Program
Programa oferece oportunidade para professores passarem 2 meses desenvolvendo atividades de estudo e
pesquisa na Seoul National University School of Law.
Inscrições: até 30/10/2015.
Edital: http://www.direitorp.usp.br/wpcontent/uploads/2015/08/SNU_Law_Global_Challenge_Visiting_Scholar_Program_English_20150807.docx
Mais informações: diretamente pelo email: interlaw@snu.ac.kr ou telefone: +82 2 880 6866

Bolsas de estudo na Suíça
Estão abertas inscrições para candidaturas às bolsas de estudo de excelência do governo suíço 2016/2017,
para pesquisadores:
Pesquisa – candidatos já inscritos em programas nacionais de PhD, ou médicos que cursam especialização,
que estejam interessados em fazer 12 meses de pesquisa em uma universidade suíça.
Inscrições: até 31/10/2015.
Edital: http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02593/02623/index.html?lang=en&download=N
HzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdIR5hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-Mais informações: http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02593/02623/index.html?lang=en

Memórias Brasileiras: Conflitos Sociais
Projeto tem o objetivo de promover e fomentar a realização de pesquisas científicas que resultem em
livros, que poderão vir a ser utilizados na educação básica, e que deverão enfocar processos e episódios
(revoltas, insurreições, rebeliões populares, lutas armadas, manifestações populares entre outros) que, ao
longo da história brasileira do período republicano, tenham sido expressão da conflitividade social e
significativos para o entendimento da construção do Estado e da sociedade brasileira, valorização de
episódios pouco estudados da história brasileira.
Inscrições: até 28/10/2015.
Mais informações: http://www.capes.gov.br/bolsas/programas-especiais/memorias-brasileiras-conflitossociais

Programe-se
O mundo em 90’
O evento trará diversas informações relevantes para os alunos da FDRP que desejam fazer intercâmbio.
Data: 03/09/2015.
Local: Anfiteatro da FDRP.
Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/o-mundo-em-90/

Ajude o meio ambiente
Adote atitudes responsáveis:





Programe o computador para entrar em modo de espera após cinco minutos sem uso.
Desligue monitores, impressoras, estabilizadores, caixas de som ou outros acessórios, sempre que
não estiverem em uso.
Evite imprimir arquivos desnecessários.
Desligue as luzes e o ar condicionado ao sair da sala.




Feche as portas da sala quando usar o ar condicionado.
Use a temperatura de 24° no ar condicionado.

Contato
Para divulgar eventos e correlatos: comunicacao.fdrp@usp.br
Siga a FDRP no Facebook: http://bit.ly/FacebookFDRP
Acesse o site da FDRP: http://bit.ly/siteFDRP

