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[NOTÍCIAS]
Eleição Eletrônica para Representantes dos
Professores Doutores junto à Congregação da FDRP
Estão abertas as inscrições para a eleição de três representantes da categoria Professor Doutor
junto à Congregação da FDRP e seus respectivos suplentes.
A eleição será realizada das 9h até às 17h, no dia 2 de agosto de 2017, por meio de sistema
eletrônico de votação e totalização de votos.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/XWc2Bi

Eleição para o Conselho Fiscal do CAAJA para o
mandato 2017/2018
Estão abertas as inscrições para eleição dos 3 (três) cargos disponíveis no Conselho Fiscal do
Centro Acadêmico Antônio Junqueira de Azevedo para o mandato 2017/2018. O prazo para
inscrições individuais encerrar-se-á às 22:00 do dia 05 de agosto de 2017.
As inscrições deverão ser feitas mediante manifestação de interesse a ser enviada por e-mail
para o endereço eletrônico cf.caaja@hotmail.com.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/kF6WAh

Alteração da data do 25º SIICUSP
A 1ª etapa acontecerá na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto no dia 11 de setembro de 2017.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/Gq6sJ4

Calendário USP 2018
Encontra-se disponível o calendário acadêmico da graduação para 2018. O primeiro semestre
terá um total de 101 dias letivos, de 26 de fevereiro a 06 de julho. Já o segundo semestre terá 99

dias letivos., de 1º de agosto a 8 de dezembro. No referido calendário estão inclusos feriados e
recessos.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/jnPabF

Divulgação Cursos CEFER 2º Semestre de 2017
Para usuários COMUNIDADE USP (Alunos, Professores e Funcionários), são oferecidos cursos
com inscrições de duas maneiras: 1ª) Online: no site do CEFER (www.prefeiturarp.usp.br/cefer) no
período das 9h do dia 1º de agosto às 23h59 do dia 4 de agosto de 2017. 2ª) Inscrição Diária: a
inscrição é realizada diariamente antes do início da aula, as vagas são por ordem de chegada. Os
alunos deverão preencher uma lista de presença na entrada da sala onde o curso será realizado.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/N7huR4

[EVENTOS]
Seminário: O Crime de Corrupção
O seminário de direito penal econômico da FDRP tem como Professor convidado Marcelo
Almeida Ruivo, doutor em Ciências Criminais pela Universidade de Coimbra, Portugal, e
pesquisador do Max Planck Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht, Freiburg,
Alemanha. O evento é gratuito.
DATA: 03 de agosto de 2017
HORÁRIO: 15h00
LOCAL: Sala C-33 da FDRP
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/ia9zGv

[OPORTUNIDADES PÓS-GRADUAÇÃO]
III Seminário sobre Direitos Fundamentais UFF
O evento contará com palestras de abertura e fechamento, além de grupos de trabalho para
apresentação e debate de pesquisas. Os artigos científicos, decorrentes dos resumos expandidos
apresentados, poderão ser selecionados para publicação, na forma deste edital. O tema da
terceira edição do seminário será: “Debates sobre Biopolítica”.
INSCRIÇÕES: até 30 de julho de 2017
EDITAL: https://goo.gl/8byAtm
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/JS7jCj

[OPORTUNIDADES DOCÊNCIA]
II ConPaz - Congreso Latinoamericano por La Paz
Estão abertas as inscrições e chamada para Artigo, Resumo Expandido e Pôster . O evento será
realizado na UCSS - Universidad Católica Sedes Sapientiae, Lima Norte, Peru, que conta com a
organização do Univem e da UENP. Primer Simposio: Gentileza, Integridad y Buen Servicio al
Público Segunda Conferencia: E-Justicia Latinoamérica, para impulsar la Justicia y la Paz.
INSCRIÇÕES: até 14 de agosto de 2017
EDITAL: https://goo.gl/V263Ds
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/cw6481

Revista Direito e Desenvolvimento: Chamada para
artigos
Está aberto o prazo para envio trabalhos científicos para a edição 2017.2 número 02, volume 08,
da Revista Direito e Desenvolvimento, Qualis B1,conforme edital abaixo. A recepção de artigos
para o respectivo número será dentro das temáticas: 1 – Meio Ambiente, Trabalho e
Desenvolvimento; 2 – Direito e Desenvolvimento.
INSCRIÇÕES: até 15 de agosto de 2017
EDITAL: https://goo.gl/cHHCQh
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/DakbL5

UFMG realiza congresso internacional sobre direito e
psicanálise
Está aberto o período para submissão de trabalhos de estudantes e profissionais ao I Congresso
Internacional e III Seminário de Direito e Psicanálise: a Criminologia em questão.
O encontro será realizado nos dias 21, 22 e 23 de agosto, no Centro de Atividades Didáticas 1
(CAD 1), campus Pampulha. O evento reúne pesquisadores brasileiros e estrangeiros com o
objetivo de discutir a subjetivação e os modos de regulação judicial contemporâneos. De acordo
com a professora Andrea Guerra, integrante da comissão organizadora, a iniciativa é também
uma maneira de aproximar as pesquisas entre psicanálise e direito.
Os trabalhos podem ser inscritos em quatro áreas: Psicanálise e Criminologia: História, interfaces
e atualidades; Judicialização da vida cotidiana; Estado de Exceção e Defesa de Direitos; Direitos
Humanos e Psicanálise.
EDITAL: https://goo.gl/Ui7AJ9
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/Ui7AJ9

Chamada de artigos para publicação na Revista da
Faculdade de Direito da Universidade Federal de
Uberlândia
A Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, publicação semestral, disponível
em versões impressa (ISSN 2177-4919) e eletrônica (ISSN 2178-0498), torna pública a chamada de artigos,
pareceres, comentários jurisprudenciais e legislativos e resenhas de obras bibliográficas, encaminhadas por
colaboradores nacionais e estrangeiros para as Revistas nº 1 e nº 2 de 2017 com a temática: “DIREITOS E
DEVERES FUNDAMENTAIS – PERSPECTIVAS PARA O SÉCULO XXI”.
INSCRIÇÕES: até 1 de setembro de 2017
EDITAL: https://goo.gl/feXyvu
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/71tQwa

[PROGRAME-SE]
Seminário: Segurança Pública, Criminologia e
Vitimologia
O seminário conta com a participação de 7 convidados, entre professores e especialistas, para
discussão de temas como Segurança Pública e Criminologia no Brasil e América Latina,
Encarceramento Feminino e Desafios para a Aplicação da Prisão Domiciliar, Segurança Pública
na Perspectiva da Vítima, Tráfico de Pessoas na América Latina e Crimes Patrimoniais. O evento
é gratuito.
DATA: 11 de agosto de 2017
HORÁRIO: 14h00
LOCAL: Sala C-33 da FDRP
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/eb5wmY

[FORA DA FDRP]
Boas práticas em pesquisa
No evento, o Prof. Hamilton Varela, assessor do gabinete da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP
fala sobre boas práticas de pesquisa. O evento será realizado no dia 04 de agosto no prédio
central da FZEA.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/jNStni

Pré Conferência da Regional de Ribeirão Preto
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem a honra de convidá-lo/a para a Pré
Conferência da Regional de Ribeirão Preto, que se realizará no dia 04 de agosto de 2017, sextafeira, 18h, Rua Alice Além Saad, nº 1256 – Nova Ribeirânia.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/ztvhLM
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A palestra será realizada nas dependências da OAB de Ribeirão Preto no dia 5 de agosto,
sábado, às 9h00. As vagas são limitadas e certificados serão emitidos para os participantes.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/pMZx3Q

Chamada de artigos científicos: V Congresso
Brasileiro de Processo Coletivo e Cidadania
O Congresso Brasileiro de Processo Coletivo e Cidadania constitui-se uma iniciativa do Programa
de Mestrado em Direito da Universidade de Ribeirão Preto, e é voltado para docentes (doutores e
mestres), doutorandos e mestrandos em direito, bem como docentes, mestrandos ou doutorandos
de outras áreas afins do conhecimento, tendo em vista sua perspectiva multidisciplinar,
objetivando discutir os instrumentos de tutela coletiva com vistas à efetivação da cidadania, bem
como a cidadania e suas várias formas de realização, seja através da tutela judicial, das políticas
públicas ou iniciativas da sociedade civil. Os artigos serão até 25 de agosto de 2017, diretamente
no site do Congresso.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/DeFSmT

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 15 de agosto de 2017.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/vNtNDq

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

