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[NOTÍCIAS]
Está lançado o primeiro edital de Duplo Diploma entre
a FDRP e a Universidade de Camerino (Itália)

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

Nova portaria FDRP
Portaria publicada dispõe sobre a Instituição da Brigada de Incêndio no âmbito da FDRP/USP
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/7lin0r

Biblioteca FDRP: horário de funcionamento
Durante a próxima semana, dos dias 22 a 26 de maio de 2017, a biblioteca da FDRP funcionará
das 9h00 às 22h00 devido à atividades de manutenção predial. Após essa data, voltará ao seu
horário normal de abertura.

[EVENTOS]
Lançamento do edital de Duplo Diploma
O primeiro edital com vagas para o Programa de Duplo Diploma entre a FDRP e a Universidade
de Camerino (Itália) foi lançado. E para responder todas as dúvidas, organizamos um evento
exclusivo para isso. Compareça e entenda melhor como essa oportunidade funciona!
DATA: 23 de maio de 2017
HORÁRIO: 12h00
LOCAL: Anfiteatro da FDRP
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/Zve1ni

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.
DATA: 29 de maio de 2017
HORÁRIO: 19h00
LOCAL: Anfiteatro da FDRP
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/X8lLcY

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO]
Estão abertas as inscrições para vagas de bolsistas
no Programa de Educação Tutorial (PET)
O PET constitui-se em programa de educação tutorial desenvolvido em grupos organizados a
partir de cursos de graduação das instituições de ensino superior do País, orientados pelo
princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
INSCRIÇÕES: de 12 a 23 de maio de 2017
EDITAL: https://goo.gl/jmRCWv
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/D0yJGP

[FORA DA FDRP]
Conferência com o Prof. Dr. Murilo Moscheta (UEM)
sobre o Projeto de Conversações Públicas
A conferência acontecerá no dia 27/05/17 das 8h00 às 12h00, na FFCLRP-USP, sobre o uso do
projeto Conversações Públicas na produção de conhecimento.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/0OUSzW

Brazilian Business & Culture Program
Summer School FEA-RP
A Comissão de Relações Internacionais da Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP) da USP realiza, de 20 de Junho a 7 de Julho,
o Brazilian Business & Culture Program - Summer School FEA-RP. Trata-se curso de difusão
USP voltado para alunos estrangeiros vinculados à universidades internacionais que desejam
aprender sobre a sociedade brasileira e o ambiente de negócios no nosso país.
O curso também disponibiliza vagas para os alunos de graduação da USP.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/cqR8q9

I Curso de Inverno em Saúde na Comunidade da
FMRP-USP
Convidamos estudantes da graduação e graduados de todas as áreas de conhecimento para
participar do I Curso de Inverno do Programa de Pós-graduação em Saúde na Comunidade da
FMRP-USP. O evento será realizado no período de 19 a 28 de Julho de 2017. As inscrições já
começaram e irão até dia 07/06/2017. O curso oferece a oportunidade de conhecer o Programa

de Pós-graduação em Saúde na Comunidade e suas linhas de pesquisa, bem como a formação
complementar e difusão de conhecimentos da área.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/YJzbWu

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
LOCAL: Saguão do Restaurante Universitário
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/UAW1vh

[CONTATO]
E-MAIL: comunicacao.fdrp@usp.br
FACEBOOK: http://bit.ly/FacebookFDRP
SITE: http://bit.ly/siteFDRP

