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[NOTÍCIAS]
Edital – Eleições Diretoria - Centro Acadêmico Antônio
Junqueira de Azevedo (CAAJA)
O Conselho Fiscal do CAAJA convoca e apresenta as normas estruturais e procedimentais da
eleição da Diretoria do Centro Acadêmico para a gestão 2017/2018.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/kRAdFR

PressReader na USP – acesso aberto até 30 de
setembro
O PressReader é um aplicativo que disponibiliza o conteúdo total de cerca de 6.500 jornais e
revistas (magazines) de 100 países em 60 idiomas diferentes.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/vwPHbs

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO]
Edital 690/2017 – Bolsas Mérito Acadêmico - Alunos
de Graduação USP
A Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI) anuncia o
lançamento do edital 690/2017 – Convênios USP - 6ª Chamada (Parcerias Estratégicas), para
oferecimento de 12 (doze) vagas com bolsas da modalidade Mérito Acadêmico voltadas a
estudantes com excelente desempenho acadêmico para realização de intercâmbio durante o 1º
semestre de 2018.
INSCRIÇÕES: até às 12h do dia 1 de setembro de 2017
EDITAL: https://goo.gl/Wif2FE, edital nº 690.

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/RKG7PQ

Edital 697/2017 – Bolsas Mérito Acadêmico - Alunos
de Graduação USP
A Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI) anuncia o
lançamento do Edital 697/2017 – Programa de Bolsas de Intercâmbio Internacional para os
Alunos de Graduação USP, para oferecimento de 110 (cento e dez) bolsas da modalidade Mérito
Acadêmico voltadas a estudantes com excelente desempenho acadêmico para realização de
intercâmbio durante o 1º semestre de 2018.
INSCRIÇÕES: de 1 de setembro até às 17h do dia 11 de setembro de 2017, exclusivamente pela
Unidade USP, por intermédio do Sistema Mundus.
EDITAL: https://goo.gl/8oQbgg
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/c9d1JY

Abertura de Inscrições para o Grupo de Estudos de
Direito Urbanístico
Estão abertas as inscrições para o Grupo de Estudos de Direito Urbanístico (GDU) da
FDRP/USP, que nesse semestre analisará os fundamentos do Estatuto da Cidade e sua
aplicabilidade. Os encontros começarão em Setembro a serem realizadas às segundas-feiras,
semanalmente, das 18:30 às 20 horas. Os interessados deverão enviar e-mail
para direito.administrativo@usp.br , com nome e carta de motivação, explicando histórico do
interesse e atuação no tema.
INSCRIÇÕES: até 05/09/2017.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/99wYxR

Abertura de Inscrições do Grupo de Estudos de
Fashion Law da FDRP/USP
Os encontros serão duas vezes ao mês totalizando mais 6 encontros neste semestre. Os temas
centrais dos próximos encontros serão: Formas que o Direto pode regular as práticas de
concorrencial desleal no mercado da moda: estudo de casos recentes; e a paródia na moda e
seus reflexos jurídicos: estudo de casos recentes.
INSCRIÇÕES: interessados em participar do grupo (novos e antigos membros) devem enviar email para julianadomingues@usp.br até 11 de setembro. No e-mail indicar: nome, número usp,
afinidade com a pesquisa e temas de interesse.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/VBaFXj

[OPORTUNIDADES PÓS-GRADUAÇÃO]
Novo edital seleciona projetos de pesquisa na
temática de Educação em Direitos Humanos &
Diversidades
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior (CAPES) e a Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), do Ministério da
Educação (MEC), divulgam o Edital n° 38/2017, que selecionará projetos de pesquisa dedicados
à temática de Educação em Direitos Humanos & Diversidades.
INSCRIÇÕES: até 5/10/2017.
EDITAL: https://goo.gl/B9eXKF
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/GYBkLy

[PROGRAME-SE]
Direito Tem Concerto 2017 – Setembro
A série “Direito Tem Concerto” 2017 ocorrerá no dia 13/09/2017, quarta-feira, às 12h30h, no
Auditório da FDRP-USP, com entrada gratuita.
DATA: 13/09/2017
HORÁRIO: 12h30
LOCAL: Auditório da FDRP
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/rpR7EQ

Qualificações – Mestrado FDRP/USP
Estão agendadas para as próximas semanas exames de qualificação do Mestrado da FDRP.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/kAmQXx

Seminário Justiça e realidade brasileira
Será realizado na FDRP o Seminário “Justiça e Realidade Brasileira”, que contará com a
realização de diversificadas mesas de debates, além dos lançamentos do Relatório NAJURP –
Conflito fundiário na região de Ribeirão Preto e do Livro “Criminologia Crítica Feminista” (Carmen
Heim).
DATA: 20/09/2017
LOCAL: Auditório da FDRP
PROGRAMAÇÃO: https://goo.gl/v6KT6x

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/w5JpHL

II Seminário Internacional: “(Re)pensando o Trabalho
Contemporâneo: O trabalho em tempos de crise no
Brasil e na América Latina”
Em sua segunda edição, o Seminário de Pesquisa “(Re)pensando o Trabalho Contemporâneo: O
trabalho em tempos de crise no Brasil e na América Latina”, tem como principais finalidades
divulgar e discutir pesquisas voltadas à temática “trabalho” em diversas áreas do conhecimento,
com ênfase nos níveis de graduação, mestrado e doutorado. Visa, ainda, propiciar discussões
sobre aspectos metodológicos relacionados a pesquisas envolvendo a temática que nomeia o
evento e estimular a troca de experiências e conhecimentos científicos entre as diversas áreas
que se ocupam do tema “trabalho” como objeto de estudo. Programação completa:
https://goo.gl/a4t1KH
DATA: 21 e 22/09/2017
LOCAL: Auditório da FDRP
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/f5GDfx
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/f5GDfx

[FORA DA FDRP]
Palestra OAB – Funcionamento do Tribunal de Ética e
do Processo Disciplinar
A palestra será realizada no dia 5 de setembro às 19h e será ministrada pela Dr. Fernando Calza
de Salles Freire.
LOCAL: Casa da Advocacia e da Cidadania de Ribeirão Preto – Rua Cavalheiro Torquato Rizzi,
215.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/Z2mHXg
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/8YDHy7

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

