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[NOTÍCIAS]
Calendário de Atividades FDRP-2º semestre de 2017
A pedido do Sr. Diretor, divulgamos o Calendário de Atividades FDRP no 2º semestre de 2017.
+CALENDÁRIO COMPLETO: https://goo.gl/kkBwvN

Horário de funcionamento Biblioteca da FDRP
A partir do dia 03/07 a biblioteca da FDRP funcionará de segunda a sexta, das 8h às 18h. Não
haverá funcionamento aos sábados, sendo este (01/07) o último expediente.
+MAIS INFORMAÇÕES: (16) 3315-4960 ou bdrp@usp.br

Horário de funcionamento Biblioteca do Campus
Tendo em vista o período das férias escolares, comunicamos que de 10 a 30/07/2017 o horário
de atendimento da Biblioteca Central do Campus USP de Ribeirão Preto (BCRP) será de
segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Horário de funcionamento do Restaurante Central
Considerando o período de férias escolares, comunicamos que, no período de 10 a 30 de julho de
2017, o Restaurante Central do Campus USP de Ribeirão Preto servirá o café da manhã e o
almoço, de segunda a sexta-feira. A previsão de retorno para o atendimento do jantar, de
segunda a sexta-feira, é a partir de 31 de julho de 2017.

Horário de funcionamento do CEFER
O Centro de Educação Física, Esportes e Recreação do Campus USP de Ribeirão Preto
(CEFER/USP-RP), terá os horários de funcionamento alterados durante as férias escolares de
julho.
PISCINA: fechada no período de 03 a 23 de julho em virtude das baixas temperaturas e do
período de férias dos salva-vidas.

CAMPO DE FUTEBOL Oficial: interditado no período de 03 a 30 de julho para manutenção e
recuperação do gramado. Havendo disponibilidade, o campo de apoio (Canindé) poderá ser
utilizado.

Serviço de Ônibus Circular Interno do Campus
Durante o mês de julho somente o Circular 1 estará em funcionamento.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/mVhbp1

Interdição de vias do Campus USP-RP
Comunicamos que, em virtude da 3ª Corrida Integração da EPTV, no dia 2 de julho de 2017
(domingo), no período da manhã, as ruas do percurso do evento que dão acesso às vias da USP
estarão interditadas e a Portaria do Café (P1) estará fechada para trânsito de veículos.
Percurso da corrida: inicia no Parque Maurilio Biagi, segue pela Av. do Café, adentra
o Campus pela Av. Prof. Zeferino Vaz, virando à direita no Balão Central, percorrendo-o por
inteiro, retorna pela Av. Prof. Zeferino Vaz, fazendo o caminho inverso. Informamos que a Portaria
da Bandeirantes (P3) e a Portaria do Hospital das Clínicas (P2) estarão abertas normalmente no
período da manhã.

Agenda Semanal também entra de férias
Queridos alunos, professores, funcionários e toda a comunidade da FDRP, como puderam
perceber esse semestre foi intenso e nossa EDPCEAS (Equipe Dedicada a Produção de
Conteúdo Exclusivo para Agenda Semanal) trabalhou bastante. Portanto, merecidamente nossa
Agenda Semanal entra de férias essa semana. Mas não se preocupem, a próxima edição já volta
no dia 28 de julho de 2017.

[EVENTOS]
Congresso Brasileiro de Direito Processual Civil do
IBDP
O evento discutirá as impressões sobre o primeiro ano de vigência do novo CPC, contando com
uma sequência de palestras e mesas de debate de peso.
DATA: 10 e 11 de agosto de 2017
LOCAL: FDRP
PROGRAMAÇÃO: https://goo.gl/S9D5r5
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/39gs3V

7º SPDA - Seminário de Pesquisa de Direito
Administrativo
O evento traz uma proposta dinâmica e conta com um conjunto de painéis de debate com juristas
reconhecidos seja na área de direito administrativo, seja em metodologia jurídica, direito
constitucional e outras áreas próximas ao direito da administração pública. Além disso, oferece
oficinas de apresentação e debate de trabalhos científicos, concluídos ou em andamento, de
docentes, pós-graduandos e de alunos que desenvolvem pesquisa oficial de graduação (TCC ou
iniciação).
DATA: 4 e 5 de agosto de 2017
LOCAL: FDRP
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/6UTCkD

[OPORTUNIDADES DOCÊNCIA]
Jornadas Europeias 2017
As Jornadas Europeias 2017 serão compostas de palestras de professores convidados na parte
da manhã e grupos de trabalho na parte da tarde que oferecerão a oportunidade de apresentar de
maneira informal projetos de pesquisa atuais e de discutir as contribuições dos demais
participantes.
CHAMADA PARA TRABALHOS: Até 31 de julho de 2017.
EVENTO: 25, 26 e 27 de setembro de 2017
EDITAL: https://goo.gl/VsN3eL
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/8WsDu5

Chamada de pareceristas e artigos: Lei anticorrupção
e leniência – Desafios para o estado brasileiro
Objetivando tratar das questões que envolvem a Administração Pública brasileira e as
implicações da Lei Anticorrupção, em especial as questões relacionadas a acordos de leniência, a
Revista da AGU (ISSN 1981-2035) lançará um dossiê sobre Anticorrupção e Acordos de
Leniência. Os interessados a atuar como pareceristas ou autores(as) de artigos deverão acessar
diretamente o sistema da Revista da AGU.
INSCRIÇÕES: até 31 de julho de 2017
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/45UQCk

II SBDTS - Inscrições e Chamada de Trabalhos
A organização do II Simpósio Brasileiro de Desenvolvimento Territorial Sustentável
(II SBDTS) convida a comunidade acadêmica e demais interessados para a realização das
inscrições no evento, bem como o envio de trabalhos resultantes de pesquisas científicas e
atividades de extensão universitária que tenham interface com os grupos de trabalho descritos
neste link, sob os formatos de Artigo Completo ou Resumo.
INSCRIÇÕES: até 1º de agosto de 2017
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/GMK1tL

[FORA DA FDRP]
Diplomacia Civil seleciona jovens para fórum do
BRICS com bolsa parcial
Até o dia 2 de julho de 2017, estão abertas inscrições para candidaturas a bolsas parciais do
Programa Diplomacia Civil, do Instituto Global Attitude, uma OSCIP (Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público) que visa promover a cooperação internacional, inspirando, capacitando
e fortalecendo processos transformativos no Brasil e no mundo.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/sWczyf

III WORKSHOP ON DEVELOPMENTS
DISPUTE SETTLEMENT PROCEDURES

OF

WTO

The São Paulo School of Economics - FGV, the Center on Global Trade and Investment Studies
(CGTI), the WTO Chair and the WTO Secretariat are organizing a Course on the WTO Dispute
Settlement Understanding for professionals and academics interested in contemporary
discussions on international trade. The course has no admission fees and it will be offered for a
limited number of participants. Participants that complete the course will receive the certificate.
Minimum academic requirements: Master Candidate.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/CWk9a7

Seminário Regional de Fortalecimento do Sistema de
Garantia de Direitos Humanos das Crianças e
Adolescentes do Estado de São Paulo
A DRADS-RPR/SEDS-SP {Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social-Ribeirão
Preto / Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social-SP}, tem a honra de convidar para o
evento promovido pelo CONDECA {Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente}
em parceria com a SEDS-SP, direcionado aos Municípios da Região de Ribeirão Preto. O evento
será nos dias 14 e 15 de julho de 2017, das 9h às 17h no Hotel OÁSIS TOWER.
+MAIS INFORMAÇÕES: (16) 3610-5852 (DRADS-RPR)

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

