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[NOTÍCIAS]
Inscrições abertas para o Seminário de Direito e
Saúde Suplementar: perspectivas para o Brasil
O evento organizado pelo E-Acadêmico e Instituto Brasileiro de Estudos em Direito e
Desenvolvimento tem o objetivo de proporcionar ao ouvinte a aprendizagem de aspectos teóricos
e práticos do mercado da saúde suplementar no Brasil e da sua com a Agência Nacional de
Saúde Suplementar. Ademais, será analisada a intrincada questão do ressarcimento ao SUS pelo
atendimento de beneficiários das operadoras de saúde suplementar.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/mqTpfD

Inscrições abertas para palestra sobre Contribuições
do direito processual para o desenvolvimento no
Estado Democrático de Direito
A palestra será ministrada pelo Professor Lorenzo Bujosa, catedrático de direito processual de
Salamanca, Espanha. O evento é gratuito e aberto ao público, em especial para alunos da FDRP
e toda a comunidade jurídica interessada.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/in8p7M

[EVENTOS]
Repercussões Contemporâneas Da Lei Maria Da
Penha
A Jurisconsultus Empresa Júnior, por meio deste evento, incita a discussão sobre a aplicação
contemporânea da Lei Maria da Penha e de sua eficácia. Palestrante convidada: Dra. Juíza de
Direito Ana Carolina, da 2° Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto.
DATA: 16 de maio de 2017
LOCAL: FDRP

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/pwLz4N

Direito Tem Concerto 2017 – Maio
A série “Direito Tem Concerto” 2017 ocorrerá no dia 17/05/2017, quarta-feira, às 12h30h, no
Auditório da FDRP-USP, com entrada gratuita.
DATA: 17 de maio de 2017
LOCAL: Auditório FDRP
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/C41SlE

VII Workshop de Direito - FDRP
O Centro Acadêmico Antonio Junqueira de Azevedo organiza o VII Workshop de Direito na
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (USP). O convite é feito a todas e todos que gostariam de
conhecer mais sobre o curso de Direito e espaços da faculdade.
DATA: 20 de maio de 2017
LOCAL: FDRP
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/cu9mQn

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO]
Superintendência de Gestão Ambiental em Ribeirão
Preto contrata estagiários
Estão abertas, até 19 de maio, as inscrições para a seleção para duas vagas de estágio para a
Superintendência de Gestão Ambiental em Ribeirão Preto (SGARP) da USP. Os estagiários terão
como atuação as Áreas Verdes da USP com foco no Campus de Ribeirão Preto e Memória e
Política Ambiental da USP.
Os selecionados devem ter disponibilidade de atuação de 20 horas semanais presenciais por 12
meses, conhecimento básico em informática e participar do processo seletivo.
Podem se inscrever graduandos da Universidade pelo e-mail: sga-rp@usp.br ou presencial com
Leonardo, na sede da SGARP, Rua Clóvis Vieira, casa 28, no Campus da USP de Ribeirão Preto,
Avenida Bandeirantes, 3900.
+MAIS INFORMAÇÕES: (16) 3315 3584

[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

[FORA DA FDRP]
Assédio Moral no Trabalho, Sexualidade e Gênero
A Diretoria da 12ª Subseção da OAB/SP, ao lado de seu Departamento Cultural coordenado
pelos Drs. Christiana Paixão, Alexandre Carlucci, Luiz Felipe Cirino e Camila Magrini, e por
iniciativa da sua Comissão de Diversidade Sexual, coordenada pelos Drs. Letícia Duarte
Hernandez e André Eduardo Villela Marti Traver, convidam a todos os advogados, advogadas,
estagiários e estagiárias e a quem possa interessar
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/VZCGGz

International Week
A International Week é o principal evento organizado pelo iTeam USP-RP. Com foco no
intercâmbio acadêmico e nas experiências catalisadoras de mudanças, proporcionaremos a você
momentos com palestrantes de histórias inspiradoras relacionadas ao universo internacional, e
um momento exclusivo no qual mostraremos todos os procedimentos para se conseguir uma
experiência pelo mundo afora - informações necessárias e oportunidades disponíveis para os
alunos. Além disso, através da iWeek, você poderá conhecer e conversar com os estudantes
estrangeiros que estão atualmente em nossa universidade.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/h5noxb

Get Together
O Get Together é um evento tradicional no campus da USP em Ribeirão Preto que visa promover
a integração cultural entre estudantes brasileiros e estrangeiros e estimular o intercâmbio
acadêmico internacional. Organizado pelo GCARI e iTeam USP-RP, o evento conta com uma

feira gastronômica em que os alunos estrangeiros preparam comidas típicas, apresentações
musicais e outras atividades.
DATA: 24 de maio de 2017, às 18h00.
LOCAL: Saguão do Restaurante Universitário
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/NSA0AM

USP discute Ciência de Fronteira e Desenvolvimento
Workshop discute com a comunidade formação atual do profissional e o desenvolvimento social.
Entre os participantes os pró-reitores de pesquisa e de pós-graduação da USP, José Eduardo
Krieger e Carlos Gilberto Carlotti Junior, respectivamente.
Uma formação ampla e completa é indispensável para sobrepujar os desafios enfrentados pelo
profissional atualmente. Esses profissionais precisam atender as necessidades do mercado e
ainda contribuir para o desenvolvimento social e melhorar a qualidade de vida da população.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/KD9M3q

[CONTATO]
LINK ALEATÓRIO DA SEMANA: https://goo.gl/IdXe79
E-MAIL: comunicacao.fdrp@usp.br
FACEBOOK: http://bit.ly/FacebookFDRP
SITE: http://bit.ly/siteFDRP

