80ª Edição – 11/08/2017

[NOTÍCIAS]

FDRP assina convênio internacional com a Faculdad
de Ciencias Jurídicas y Empresariales da Universidad
de la Frontera, Chile
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP assinou, no último dia 03 de agosto, em
cerimônia oficial na Faculdad de Ciencias Jurídicas y Empresariales da Universidad de La
Frontera, um convênio de cooperação acadêmica internacional entre as duas instituições. O
acordo visa promover o intercâmbio de docentes, pesquisadores e estudantes, a realização de
pesquisa e eventos conjuntos. Com vigência de 5 anos, o documento foi assinado pelo Reitor da
Universidade chilena Sergio Bravo Escobar e pela Diretora da Faculdad de Ciencias Jurídicas y
Empresariales, Dra. Valeska Geldres Weiss. Pela Universidade de São Paulo e pela FDRP,
assinou o Prof. Umberto Celli Junior, diretor da Unidade.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/4uQ8Jj

Publicação do Vol. 4 da Revista Digital de Direito
Administrativo da USP
Mais um volume da Revista Digital de Direito Administrativo da USP – RDDA (ISSN: 2319-0558),
periódico digital e gratuito, cujo editor responsável é o Prof. Dr. Thiago Marrara, foi publicado e já
pode ser acessado integralmente no site das Revistas USP.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/1gLfFG

[EVENTOS]
Atividades - Semana Jurídica da FDRP
As atividades serão as seguintes, a serem realizadas no Auditório da FDRP, das 18:30 às 22h:
Dia 14: Reunião aberta a todos os docentes, discentes e funcionários da Unidade para avaliação
dos programas de gestão apresentados pelas chapas candidatas, visando extrair pontos
relevantes, inclusive a inserção de temas que não foram tratados nos programas, mas que a
comunidade FDRP entende pertinente discutir.
Dia 15: Debate com os candidatos de ambas as chapas, com a participação de toda a
comunidade.
Dia 16: Reunião aberta a todos os docentes, discentes e funcionários, e caso queiram também os
candidatos, para discussão das propostas e do debate apresentados na reunião do dia anterior,
tendo como foco a construção de um projeto acadêmico para a Unidade.
Dia 17: Sugestão de votação virtual e simbólica das chapas, aberta a toda à comunidade FDRP.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/RFCrXU

Mundo em 90’
Quer estudar fora? Esse é o momento para conhecer suas opções, tirar as dúvidas sobre os
editais e ter contato com alunos que já passaram por essa experiência no exterior. Venha ouvir os
depoimentos e saber mais sobre as oportunidades de intercâmbio acadêmico na FDRP no
primeiro semestre de 2018!
DATA: 15 de agosto de 2017
HORÁRIO: 12h00
LOCAL: Anfiteatro da FDRP
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/d81hwz

Seminário “Novo Marco Regulatório do Terceiro
Setor”
Durante o evento serão abordados diversos assuntos relativos ao novo Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil, por exemplo, como as dificuldades financeiras e técnicas criam
impedimentos ao cumprimento das normas estabelecidas pela legislação. O novo Marco
Regulatório, representado pela Lei 13.019, regula o regime jurídico para as parcerias entre a
administração pública e as organizações privadas sem finalidade lucrativa.
DATA: 17 de agosto de 2017
HORÁRIO: 18h30 às 22h
LOCAL: Auditório da FDRP
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/wUa1wU

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO]
SIICUSP – Inscrições até dia 14 de agosto
Informamos que as inscrições do 25 º SIICUSP se encerrarão no dia 14/08/2017. No último dia de
inscrição o sistema costuma ficar sobrecarregado pelo grande número de acessos, assim é muito
interessante concluir a inscrição com antecedência.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/2pspci

Edital 694/2017 – Bolsas de Mobilidade Internacional
Santander com Iniciação Científica
A Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI) anuncia a abertura
de Edital de seleção para oferecimento de Bolsas Mérito destinadas prioritariamente a alunos que
participam ou participaram de projeto de Iniciação Científica (IC) ou Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (ITI) para intercâmbio no 1º semestre de 2018.
As inscrições devem ser realizadas pela Unidade até às 12h do dia 18 de agosto de 2017, pelo
Sistema Mundus.
INSCRIÇÕES: até às 12h do dia 18 de agosto de 2017.
EDITAL: https://goo.gl/GCU6bs
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/MfYFmA

Edital 695/2017 – Programa de Bolsas Santander de
Mobilidade Internacional para Alunos de Graduação
USP - América Latina.
A Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI) anuncia a abertura
de Edital de seleção para oferecimento de 12 (doze) bolsas para intercâmbio no 1º semestre de
2018. As inscrições devem ser realizadas pela CRInt da Unidade até às 12h do dia 18 de agosto
de 2017, pelo Sistema Mundus.
INSCRIÇÕES: até às 12h do dia 18 de agosto de 2017.
EDITAL: https://goo.gl/oK6Z2C
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/qCZfaL

Inscrições abertas para o Programa Unificado de
Bolsas (PUB) – Edital 2017/2018
O Programa Unificado de Bolsas de Estudos para Estudantes de Graduação (PUB) é uma ação
da Universidade de São Paulo que integra a Política de Apoio à Permanência e Formação
Estudantil visando ao engajamento do corpo discente em atividades de investigação científica ou
projetos associados às atividades-fim da USP, de forma a contribuir para a formação acadêmica e
profissional dos alunos regularmente matriculados. Todos projetos aprovados da FDRP podem
ser acessados através do Júpiter na seção “Programa de Bolsas”.
INSCRIÇÕES: de 31/07 a 15/08/2017.
EDITAL: https://goo.gl/QNZAnb
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/ECf6GD

Estão abertas as inscrições para vagas de bolsistas
no PET
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP anuncia a abertura de vagas para o Programa
de Educação Tutorial (PET) 2017. As inscrições serão realizadas no Serviço de Graduação (sala
D-109, do prédio da FDRP).
INSCRIÇÕES: de 7 a 16 agosto de 2017.
EDITAL: https://goo.gl/f9Ueyy
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/EGqYk7

NAJURP - Seleçao de Bolsas de Estágio para
graduandos e graduandas da FDRP/USP
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para o Projeto do NAJURP/Laboratório de
Direitos Humanos desenvolvido por meio de Convênio entre o Ministério da Educação (MEC) e a
USP, para o preenchimento de 04 (quatro) vagas para bolsistas do programa.
INSCRIÇÕES: de 08 a 21 de agosto de 2017
EDITAL: https://goo.gl/gG59mr
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/hDXqwT

Edital 691/2017 – Mobilidade Internacional para Alunos
de Graduação
Dando continuidade ao Programa de Mobilidade Estudantil Internacional de alunos de graduação,
a Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI) anuncia a abertura
de Edital de 82 (oitenta e duas) vagas para a realização de intercâmbio acadêmico durante o 1º
semestre de 2018 em Instituições de Ensino Superior (IES) estrangeiras parceiras da USP.
INSCRIÇÕES: até 21 de agosto de 2017
EDITAL: https://goo.gl/UEuKhm
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/xWQBMN

Convite para submissão de trabalhos para o VIII
Congresso
da
Associação
Brasileira
de
Pesquisadores em Sociologia do Direito – ABraSD
O Congresso acontecerá na Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Porto Alegre/ RS, no
período de 08 a 10 de Novembro de 2017. Os candidatos e candidatas deverão enviar o resumo
para o e mail congressoabrasd2017@gmail.com , informando no título do e-mail o número e o
nome do Grupo de Pesquisa (GP) selecionado. Os resumos deverão ser enviados até o dia 25
Agosto.
INSCRIÇÕES: até 25/08/2017.
EDITAL: https://goo.gl/ZNPYCH
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/QejBq5

Oficina Avançada do Moodle
A oficina é coordenada pelo Centro de Tecnologia da Informação de Ribeirão Preto/USP.
Ministrante será o Prof. Dr. Ewout ter Haar do Instituto de Física da USP, que abordará algumas
habilidades essenciais para o uso eficaz do Moodle da USP.

LOCAL: Sala Tele-Enfermagem da EERP campus USP de Ribeirão Preto
DATA: 31/08/2017
HORÁRIOS: Turma 1: 9h30 às 12h30. Turma 2: 14h30 às 17h30.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/zbD27o
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/pUAF9t

[OPORTUNIDADES PÓS-GRADUAÇÃO]
Inscrições abertas para o Grupo de Estudos de Direito
Contemporâneo do Trabalho e da Seguridade Social
(GETRAB-USP)
O GETRAB-USP tem como objetivo realizar debates e pesquisas acadêmicas que envolvam
relações contemporâneas do Direito do Trabalho (relações individuais do trabalho, relações
coletivas de trabalho e direito da seguridade social), com ênfase nos estudos do direito do
trabalho comparado. Pretende-se, com as atividades do Grupo, dar amplitude e visibilidade a um
trabalho de pesquisa já consolidado e atuante, que busca maior diálogo entre as fontes de
produção da norma trabalhista, inclusive de outros países. O GETRAB-USP busca, dessa forma,
contribuir para uma nova forma de se pensar os problemas laborais locais e globais.
INSCRIÇÕES: até 20 de agosto de 2017
EDITAL: https://goo.gl/W26TUr
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/qufiVV

Convite para submissão de trabalhos para o VIII
Congresso
da
Associação
Brasileira
de
Pesquisadores em Sociologia do Direito – ABraSD
O Congresso acontecerá na Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Porto Alegre/ RS, no
período de 08 a 10 de Novembro de 2017. Os candidatos e candidatas deverão enviar o resumo
para o e mail congressoabrasd2017@gmail.com , informando no título do e-mail o número e o
nome do Grupo de Pesquisa (GP) selecionado. Os resumos deverão ser enviados até o dia 25
Agosto.
INSCRIÇÕES: até 25/08/2017.
EDITAL: https://goo.gl/ZNPYCH
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/QejBq5

Oficina Avançada do Moodle
A oficina é coordenada pelo Centro de Tecnologia da Informação de Ribeirão Preto/USP.
Ministrante será o Prof. Dr. Ewout ter Haar do Instituto de Física da USP, que abordará algumas
habilidades essenciais para o uso eficaz do Moodle da USP.
LOCAL: Sala Tele-Enfermagem da EERP campus USP de Ribeirão Preto
DATA: 31/08/2017
HORÁRIOS: Turma 1: 9h30 às 12h30. Turma 2: 14h30 às 17h30.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/zbD27o
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/pUAF9t

[OPORTUNIDADES DOCÊNCIA]
Oficina Avançada do Moodle
A oficina é coordenada pelo Centro de Tecnologia da Informação de Ribeirão Preto/USP.
Ministrante será o Prof. Dr. Ewout ter Haar do Instituto de Física da USP, que abordará algumas
habilidades essenciais para o uso eficaz do Moodle da USP.
LOCAL: Sala Tele-Enfermagem da EERP campus USP de Ribeirão Preto.
DATA: 31/08/2017.
HORÁRIOS: Turma 1: 9h30 às 12h30. Turma 2: 14h30 às 17h30.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/zbD27o+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/pUAF9t

[FORA DA FDRP]
Palestra OAB - Terceirização e Cooperativismo
A palestra será realizada no dia 17 de agosto de 2017 às 19h30 e será ministrada pelo Prof. Jair
Aparecido Cardoso, professor da FDRP.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/eLL7ij

Palestra OAB - Terceirização de atividade fim: reflexos
previdenciários
A palestra será realizada no dia 19 de agosto de 2017 às 9h00 e será ministrada pela
Desembargadora Federal do Trabalho Ivani Contini Bramante.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/avnj1A

Ciclo de Palestras organizado pelo Escritório de
Desenvolvimento de Carreiras da Pró-reitoria de
Graduação da USP
9ª Oficina "Mercado, CV e Entrevista"
Oficina de Planejamento de Carreira que contará com a participação da consultora de carreira
Martha Magalhães, profissional experiente do mercado e parceira estratégica do ECAR PRG.
DATA: 19 de agosto de 2017 das 9h às 13h.
LOCAL: Sala E-09 (Térreo). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade – FEA. Av.
Luciano Gualberto, 908. Cidade Universitária – SP.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/mroAwk
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/eFuUvF

Palestra “Planejamento Financeiro para início de Carreira”
Esta palestra será ministrada pela consultora de Planejamento Estratégico e Financeiro, Sra.
Roberta. Holanda.
DATA: 22 de agosto de 2017, das 11h às 13h
LOCAL: Auditório da Escola de Aplicação da FEUSP- Avenida da Universidade, 220 Travessa
Onze – Campus Butantã - Cidade Universitária, São Paulo, SP.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/pztLsy
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/kH1tN5

Seminário de Ética em Pesquisa na EEFEUSP
No dia 22 de agosto, das 9 às 17 horas, a Escola de Educação Física e Esporte (EEFE) da USP
promove o Seminário de Ética em Pesquisa, que vai propor discussões sobre os seguintes temas:
Ética em pesquisa: Cenários e desafios, Integridade ética na pesquisa, Plágio na comunidade
científica e Questões éticas na pesquisa científica com crianças, adolescentes e grupos
vulneráveis. O evento é aberto a todos os interessados e não há necessidade de inscrição. As
atividades acontecem no Auditório José Geraldo Massucato – Bloco B da EEFE-USP.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/chcb5S

Convite – Publicação de Artigos Acadêmicos – Revista
do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais
A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT/MG) receberá artigos
com temática alusivo à Reforma Trabalhista para publicação na Revista do TRT 3ª Região. O
prazo para envio do texto é 31 de agosto de 2017.

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

Conferência Na Prática – Jurídica
No dia 31 de outubro, em São Paulo, você poderá participar de bate-papos com recrutadores,
sessões de speed coaching, e painéis de conteúdo com a presença de grandes escritórios de
advocacia e setores jurídicos das maiores empresas. O evento é gratuito, mas é necessário se
inscrever e ser aprovado no processo seletivo da Fundação Estudar. As inscrições vão até o dia
03 de setembro.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/bNwRtR

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

