74ª Edição – 09/06/2017

[NOTÍCIAS]
Professor da FDRP, Dr. Umberto Celli Junior, lança
livro de sua autoria
A obra “OMC: Jurisprudência e Requisitos de Conteúdo Local como Política Industrial” será
lançada no dia 20/06/2017, das 18h00 às 21h00 na Livraria da Vila no Shopping Pátio
Higienópolis em São Paulo – SP.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/Tpcuf5

Chamada de artigos para a Revista de Estudios
Brasileños
A Revista de Estudios Brasileños é uma publicação semestral e de formato eletrônico, resultado
da colaboração acadêmica entre a Universidade de Salamanca (USAL) e a Universidade de São
Paulo (USP), em conjunto com a Universia, através da sua plataforma de publicações online.
O objeto da revista é a publicação de estudos originais sobre todos os diversos aspectos que
configuram a identidade do Brasil, com conteúdos nas áreas de Humanidades, Ciências Sociais e
Jurídicas.
Até 31 de julho está aberto o prazo para envio de artigos para a “Seção Geral”, “Dossiê”,
“Entrevista” e “Resenhas” para o número 8 da REB, com data de publicação prevista para janeiro
de 2018.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/Z6PqF2

[EVENTOS]
Assembleia: Separação entre Sanfran e FDRP
A assembleia discutirá a separação, nos cursos da FUVEST, entre a FD (Largo de São
Francisco) e a FDRP. Venham todas e todos e vamos ajudar a promover a discussão acerca
deste assunto.
DATA: 12 de junho de 2017
HORÁRIO: 9h45
LOCAL: Fonte da FDRP
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/aefXnS

Celebração dos 10 anos da FDRP
O evento contará com a participação de docentes, alunos e funcionários, com direito a bolo,
apresentação musical e depoimentos. Não deixem de participar e homenagear nossa tão querida
FDRP!
DATA: 13 de junho de 2017
HORÁRIO: 18h30
LOCAL: Auditório FDRP
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/85FcfY

Saúde Psicológica na Universidade
O CAAJA apresenta o evento sobre Saúde Psicológica na Universidade, baseado nos dados
colhidos pela pesquisa realizada no Google Forms e disponibilizada no grupo dos discentes da
FDRP entre os dias 07 e 15 de maio. Seus resultados já estão disponíveis nos e-mails das turmas
e foram enviados aos docentes e à direção da Faculdade. Estarão presentes convidados como a
psicóloga Isabela Scotton, psicólogo Guilherme Alves da Silva Bueno e representantes de
entidades e coletivos.
DATA: 14 de junho de 2017
HORÁRIO: 12h30
LOCAL: Auditório FDRP
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/9FFT1Z

Direito Tem Concerto - Junho

DATA: 14 de junho de 2017
LOCAL: Auditório FDRP
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/aGH5mm

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO]
Mobilidade Internacional de Alunos de Graduação –
Universität Leipzig (Alemanha)
Anunciamos o lançamento do edital 717/2017 – Mobilidade internacional de alunos de graduação,
que oferece 01 (uma) vaga, para estudantes com excelente desempenho acadêmico, na
Universität Leipzig, Alemanha, para intercâmbio durante o semestre de inverno (02 de outubro de
2017 a 31 de março de 2018).
INSCRIÇÕES: até 19 de junho de 2017
EDITAL: https://goo.gl/yJGNso
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/BcohNA

Vaga de estágio: Comunicação FDRP
Estamos com uma vaga aberta para a equipe de comunicação da FDRP, confira a oportunidade!
O cargo é em comunicação, com dedicação de 30 (trinta) horas semanais, de segunda-feira a
sexta-feira no prédio da FDRP, horário a combinar.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/iVl2b5

Início das Inscrições do 24º SIICUSP
O SIICUSP, Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo, é uma
iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP e tem como objetivo divulgar os resultados dos
projetos de pesquisas científicas e tecnológicas realizadas por alunos de graduação da USP e de
outras instituições nacionais e internacionais.
INSCRIÇÕES: até 14 de agosto de 2017
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/2uIGEb

[PROGRAME-SE]
Empresas Familiares: Aspectos Jurídicos e Práticos
A Jurisconsultus Empresa Júnior, através deste evento, busca debater as principais questões
provenientes de uma empresa familiar. Empresas Familiares são aquelas em que uma família
detém o controle, em termos de nomeação de gestão, bem como quanto a participação de seus
membros nas atividades desenvolvidas na empresa. Seus maiores desafios decorrem do liame
entre a vida familiar e a atividade empresarial.
DATA: 23 de junho de 2017
LOCAL: Anfiteatro da FDRP
Palestrantes convidados: Dr. Eduardo Benine e Dr. Pedro Adachi
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/rU1TNq

[FORA DA FDRP]
!Hola Espanha!
O evento conta com uma programação completa sobre a cultura espanhola, com diversas
atividades interativas, palestras, muita música e culinária. No dia 16/06, o Prof. Alessandro Hirata,
da FDRP, participará do evento com palestra sobre a internacionalização do campus da USP-RP,
assim como o Prof. Víctor Gabriel Rodríguez, também professor da casa, que fará apresentação
sobre experiências de intercâmbio. O evento será realizado do dia 13 ao dia 16/06 no Ribeirão
Shopping.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/1pVl99

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 20 de junho de 2017
(nova data) das 9:00 às 12:00h na EERP/USP, sala Castor.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/forms/WTbyvI6RuxvOBOw32

Lançamentos de grandes obras jurídicas
O evento será realizado no dia 26 de junho e contará com a presença dos autores e coquetel.
Duas obras serão lançadas: "OMC" é fruto de uma pesquisa comemorativa, realizada por grandes
especialistas no Brasil, que aborda os casos que marcaram a atuação do órgão de solução de
controvérsias da OMC nas últimas duas décadas e “Manual de Direito Econômico Internacional”,
com questões práticas e exercícios de reflexão.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/tuDU8g

Prêmio Celso Furtado de Desenvolvimento Regional 4ª Edição: Homenagem a Milton Santos
Com objetivo de promover a reflexão sobre os aspectos teóricos e práticos do desenvolvimento
regional no Brasil à luz da Política Nacional de Desenvolvimento Regional- PNDR o prêmio
engloba em suas categorias a Produção do Conhecimento Acadêmico, podendo concorrer teses
de Doutorado e dissertações de Mestrado, que abordem temas relativos ao estágio atual da
dinâmica regional brasileira e/ou a implementação de ações alinhadas aos objetivos da PNDR.
Os vencedores receberão prêmios de até R$ 15 mil reais, além de diplomas de reconhecimento
de mérito na categoria em que concorreram. O regulamento está disponível no site
www.mi.gov.br/premio e as inscrições podem ser feitas entre 1 de junho e 31 de julho de 2017.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/vNtNDq

II Congresso Novos Direitos
O II Congresso Novos Direitos será realizado entre os dias 18 e 20 de outubro de 2017, na cidade
de São Carlos, interior do Estado de São Paulo, em uma parceria entre o Grupo de Pesquisa
Novos Direitos, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambientais (PPGCAm) e o
Departamento de Ciência Ambientais (DCAm) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/vozUVK

Pesquisa sobre informação cultural da comunidade
USP
A Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM-USP) realiza pesquisa para entender melhor os
hábitos de produção e consumo de informação cultural da comunidade USPiana. Encaminhamos
o pedido para que professores e alunos respondam o questionário no link: https://goo.gl/n826t8
+MAIS INFORMAÇÕES: (11) 2648-0317

Pesquisa investiga o impacto de intervenção para
maior bem-estar
Psicóloga e mestranda do PPG em Ciências da Saúde da UFCSPA (Universidade Federal de
Ciências da Saúde de Porto Alegre), sob orientação das professoras Caroline Reppold e Lucia
Pellanda, investiga o impacto de uma intervenção pensada para proporcionar maior bem-estar. A
intervenção é online e consiste no participante elaborar listas diárias de eventos, durante duas
semanas. Encaminhamos o pedido para que professores, alunos e funcionários possam contribuir
com o estudo.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/kJ85RZ

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

