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[NOTÍCIAS] 

Resultado final do processo de seleção para o 
Programa de Educação Tutorial, Grupo PET 
Foi divulgado o resultado final do processo de seleção de estudantes de graduação para o 
Programa de Educação Tutorial, Grupo PET, Lote II – Direito – FDRP, aprovado no Edital PET 
2012 do MEC/SESu. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/lDrxJ7 

 

O Direito Brasileiro em Evolução: Obra publicada em 
homenagem à Faculdade de Direito de Ribeirão Preto 
A obra une um conjunto de artigos jurídicos produzidos pelos docentes e por bacharéis em direito 
da FDRP/USP que discutem questões relevantes sobre a evolução recente do Direito brasileiro. 
Trata-se de um livro interdisciplinar com uma visão unitária do Direito e que busca refletir o 
ambiente da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, entidade criada como uma proposta 
original e inovadora. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/h9D5ak 

 

[PROGRAME-SE] 

Direito Tem Concerto - Junho 
Todo mês uma apresentação diferente, não perca a oportunidade de prestigiar o evento! 

DATA: 14 de junho de 2017 

HORÁRIO: 12h00 

LOCAL: Auditório FDRP 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/TxjNQq 
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[FORA DA FDRP] 

Escola Paulista da Magistratura realiza eventos em 
Ribeirão Preto 
No dia 09/06/2017 será realizado um evento com o tema “Marcas e Patentes” com a presença Dr. 
Enio Santarelli Zuliani, Desembargador do TJSP. 

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

 

Workshop "Avaliação da Aprendizagem: dilemas e 
desafios" 
O Grupo de Apoio Pedagógico de Ribeirão Preto (GAPRP/USP) convida para o workshop: 
"Avaliação da Aprendizagem: dilemas e desafios", a ser realizado no dia 13 de junho de 2017 das 
9:00 às 12:00h na EERP/USP, sala 2.  

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/forms/WTbyvI6RuxvOBOw32 

 

Inscrições abertas para o programa “Pequeno 
Cientista” da Casa da Ciência – 2º Semestre de 2017 
Os pesquisadores-orientadores acompanham pequenos grupos de alunos do Ensino Básico em 
um projeto de iniciação científica. Os encontros são semanais e se encerram com o Mural da 
Ciência, evento que segue os moldes de um congresso científico e serve para avaliar os 
resultados alcançados pelos estudantes. As atividades do 2º semestre da Casa da Ciência terão 
início no dia 03 de agosto, com encontros sempre às quintas-feiras, a partir das 14h30, no 
Hemocentro de Ribeirão Preto, que fica na Rua Tenente Catão Roxo, 2501. Os projetos de 
orientação devem ser enviados até o dia 15/08/2017. 

+MAIS INFORMAÇÕES: contato@casadaciencia.com.br ou telefone (16) 2101-9308. 

 

7° Congreso Nacional de Pedagogía Universitaria Y 
Didáctica Del Derecho 
O evento será realizado nos dias 2 e 3 de outubro na Universidade do Chile com o tema “O 
Futuro da Educação Jurídica”. As inscrições vão até o dia 10 de setembro de 2017. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/zAjVUx 
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[CONTATO] 

E-MAIL: comunicacao.fdrp@usp.br 

FACEBOOK: http://bit.ly/FacebookFDRP 

SITE: http://bit.ly/siteFDRP 
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