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[EVENTOS]
Seminário: Lavagem de dinheiro – fundamentos
dogmáticos e aplicação prática
O seminário de Direito Penal Econômico da FDRP tem como palestrantes convidados Ana
Carolina Carlos de Oliveira, Dra. em Direito Penal pela USP e doutoranda pela Universidad
Pompeu Fabra (Espanha) e João Daniel Rassi, Dr. em Direito Penal pela USP e Dr. em Processo
Penal pela USP.
O evento é gratuito.
DATA: 25 de agosto de 2017
HORÁRIO: 8h30
LOCAL: FDRP
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/URbbvV

Lançamento do livro "Justiça e Contrato: entre
Comutar e Distribuir" e Seminário sobre Teoria do
Direito Contemporânea
Nesta obra, a Profª. Drª. Maria Paula Costa Bertran Muñoz analisa a figura contratual sob as
óticas da justiça comutativa e da justiça distributiva. Apresenta os conceitos possíveis de justiça
contratual (como justiça comutativa, distributiva e liberalidade), estruturando seu argumento em
favor do critério comutativo. Em sua análise, faz uma reconstrução do debate sobre a filosofia do
direito privado, especialmente no mundo anglo-saxão e estabelece um diálogo crítico entre ela e
a produção teórica nacional.
Além do mais, haverá o lançamento da obra “Teoria do Direito Contemporânea” (Org. Ronaldo
Porto Macedo Junior) e o Seminário sobre Teoria do Direito Contemporânea, cuja programação
completa pode ser encontrada aqui: https://goo.gl/hakCWa.
DATA: 21/08/2017
HORÁRIO: das 08h30 às 20h

LOCAL: Faculdade de Direito - Universidade de São Paulo. Largo São Francisco, 95 - São PauloSP.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/4y83mn

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO]
Abertura do Edital Interno TCC ATAc-FDRP Nº 02/2017
A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo torna público que estão abertas, junto ao Serviço de Graduação, as inscrições para o
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Graduação, no período de 14/08 a
15/09/2017, das 10h às 16h.
INSCRIÇÕES: de 14/08 a 15/09/2017, das 10h às 16h.
EDITAL: https://goo.gl/rBomku
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/AFJakD

Chamada de artigos para o III Seminário de Direito,
Psicologia e Neurociência
O III Seminário de Direito, Psicologia e Neurociência, que acontecerá nos dias 17 e 18 de
outubro, contará com a apresentação de trabalhos e as inscrições para submissão de resumos já
estão abertas. Confira mais informações no site: https://goo.gl/M7vF9e
INSCRIÇÕES: até dia 31 de agosto de 2017.
EDITAL: https://goo.gl/9jkKm9
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/hMjZmM

[OPORTUNIDADES PÓS-GRADUAÇÃO]
Mobilidade Internacional - Alunos de Pós-Graduação
USP - Universidad Autónoma de Madrid (UAM) /
Santander (Espanha)
A Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI) anuncia a abertura
de Edital 748/2017 – Universidad Autónoma de Madrid (UAM) / Santander – Intercâmbio de PósGraduação – Mestrado, para oferecimento de 2 (duas) vagas do Programa de Bolsas Universidad
Autónoma de Madrid (UAM) / Santander (Espanha) destinadas aos alunos de pós-graduação em
nível de mestrado da USP para intercâmbio no 1º semestre de 2018.
INSCRIÇÕES: até 29 de agosto de 2017.
EDITAL: https://goo.gl/oWRZJk (Edital nº 748).

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/RkwZt5

Chamada de artigos para o III Seminário de Direito,
Psicologia e Neurociência
O III Seminário de Direito, Psicologia e Neurociência, que acontecerá nos dias 17 e 18 de
outubro, contará com a apresentação de trabalhos e as inscrições para submissão de resumos já
estão abertas. Confira mais informações no site: https://goo.gl/M7vF9e
INSCRIÇÕES: até dia 31 de agosto de 2017.
EDITAL: https://goo.gl/9jkKm9
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/hMjZmM

[OPORTUNIDADES DOCÊNCIA]
Programa Capes/Harvard de Professor Pesquisador
Visitante Júnior (PPVJ)
Programa Capes-Harvard de Professor/Pesquisador Visitante Júnior promove a concessão de
bolsas na modalidade de pós-doutorado a professores efetivos de Instituições de Ensino Superior
(IES) brasileiras.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/4pfFDR

Programa de cooperação com o Canadá seleciona
projetos conjuntos de pesquisa
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) divulga o Edital nº
34/2017, que dispõe sobre o processo seletivo do programa CAPES-DFATD. O programa
fomenta a execução de projetos conjuntos de pesquisa entre instituições brasileiras e canadenses
em qualquer área do conhecimento.
INSCRIÇÕES: até 11/10/17.
EDITAL: https://goo.gl/pWKuE3
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/do38P1

CAPES divulga novo edital do Programa de Apoio a
Eventos no País
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) divulga o novo edital
do Programa de Apoio a Eventos no País (PAEP), que seleciona propostas para apoio financeiro
à realização de eventos científicos, tecnológicos e culturais de curta duração no país, com

envolvimento de pesquisadores, docentes e discentes dos programas de pós-graduação e dos
cursos de graduação em licenciaturas, bem como do ensino fundamental e médio.
INSCRIÇÕES: até 11/09/17.
EDITAL: https://goo.gl/wxbr7d
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/Y86iXR

[FORA DA FDRP]
I Congresso Internacional de Direitos Difusos
O evento acontecerá entre os dias 14 e 16 de setembro em Campina Grande–PB. A
programação contará com atividades interativas nos mais diversos campos do Direito. As áreas
temáticas disponíveis tratam de aspectos relevantes para o avanço na carreira acadêmica e
jurídica.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/RKrBpr

2º Concurso de Crônicas do Museu do Ipiranga
O Museu Paulista da USP torna público o 2º Concurso de Crônicas do Museu do Ipiranga. Neste
ano, o tema escolhido foi O QUE EU QUERO ENCONTRAR NO MUSEU DO IPIRANGA EM
2022. O objetivo é compartilhar com o público o processo criativo de imaginar o Museu que será
reaberto em 2022, nas comemorações do bicentenário da Independência do Brasil. O período
para o envio das crônicas vai até 20 de setembro.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/HFV8mf

Palestra OAB – Estabilidade da Tutela Antecipada
A palestra será realizada no dia 22 de agosto de 2017 às 19h30 e será ministrada pelo Juíz
Federal Dr. Eduardo José da Fonseca Costa.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/3tPoBv

Palestra OAB – Técnicas para conferência de laudos
de cálculos e documentos de pagamento trabalhista
A palestra será realizada no dia 23 de agosto de 2017 às 19h30 e será ministrada pelo Perito
Judicial da Justiça Federal do Trabalho João Batista Nardocci Neto.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/aYxW7Y

Palestra OAB – Questões polêmicas e atuais em
Condomínio
A palestra será realizada no dia 24 de agosto de 2017 às 19h30 e será ministrada pelo Dr.
Rodrigo Karpat.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/azWW4X

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

