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[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/DFKm7V

Obras viárias de tapa-buracos no Campus
Comunicamos que no período de 17 a 19 de junho de 2017, a Av. Prof. Hélio Lourenço será
interditada a partir do Balão Central até a Portaria 2 (HC) em virtude da realização das obras
viárias de tapa-buracos no Campus. Para tanto, o trajeto dos ônibus será realizado pela Rua Prof.
Aymar Baptista Prado.
+MAIS INFORMAÇÕES: Divisão de Manutenção e Operação, Prefeitura do Campus USP de
Ribeirão Preto

Seleção de Alunos Especiais para Disciplinas da PósGraduação
Conforme o Regimento de Pós-Graduação da USP, alunos especiais são aqueles matriculados
apenas em disciplinas isoladas, sem vínculo com seus programas de pós-graduação. Os
interessados em participar de disciplinas do 2º semestre de 2017 como alunos especiais deverão
se inscrever para a prova de seleção, no período de 20/06 a 06/07/2017, mediante preenchimento
de formulário on-line.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/2HwPgV

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

[EVENTOS]
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

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO]
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/PXdSmQ

[OPORTUNIDADES DOCÊNCIA]
Inscrições abertas de trabalhos no 6º Congresso da
ABRAMD
O 6º Congresso será realizado de 07 a 10 de novembro de 2017, em Belo Horizonte/MG e propõe
como questão central o tema da Autonomia. Pensar a autonomia é um exercício que se faz a
partir da identificação de sua ausência numa política pública de encarceramento em massa e da
volta do espectro dos tratamentos compulsórios e de isolamento de usuários.Pretende também
esse congresso propiciar a aproximação e o debate no contexto ibero-latino americano.
INSCRIÇÕES: até 19 de junho de 2017
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/yDN5Wh

[FORA DA FDRP]
Universidade de Connecticut organiza simpósio na
FGV em SP
A FGV Direito SP e a University of Connecticut (UCONN) convidam para o evento “Joint LawProgram on Anti-Corruption Enforcement and Defense”, que reunirá professores e pesquisadores
das duas instituições para debater o direito penal econômico. Não haverá tradução simultânea.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/zjKC7a

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

