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[NOTÍCIAS]
Graduação da FDRP recebe cinco estrelas pelo Guia
do Estudante
O curso de Direito da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP (FDRP/USP) foi classificado como cinco
estrelas, considerada a nota máxima, na avaliação realizada pelo Guia do Estudante. A análise completa
será divulgada no Guia do Estudante Profissões Vestibular 2018, que estará disponível a partir de outubro.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/UyfGQn

Qualificações – Mestrado FDRP/USP
Estão agendados para a próxima semana exames de qualificação do Mestrado da FDRP.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/kAmQXx

[EVENTOS]
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

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO]
Edital 771/2017 - Programa de Bolsas Luso-Brasileiras
Santander Universidades
A Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI) anuncia o
lançamento do Edital 771/2017 - Programa de Bolsas Luso-Brasileiras Santander Universidades,
que oferece 15 (quinze) bolsas para a realização de intercâmbio acadêmico para alunos de
graduação da USP, durante o 1º semestre de 2018 em Instituições de Ensino Superior (IES)
estrangeiras parceiras da USP.
INSCRIÇÕES: até dia 10 de setembro de 2017, e devem ser feitas online via site do Programa –
https://goo.gl/ras7Se . As inscrições - feitas exclusivamente pela CRint/CCInt da Unidade USP encerram-se no dia 19 de setembro de 2017, e devem ser feitas pelo Sistema Mundus.
EDITAL: https://goo.gl/Wif2FE, edital nº 771.

Edital 758/2017 – FUBiS Semi-Intensive German
Language Courses
A Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI) anuncia o
lançamento do Edital 758/2017 – FUBi para pré-seleção de até 2 (duas) estudantes de graduação
da USP, interessados em concorrer às vagas e bolsas de estudos oferecidas pela Ernst-ReuterGesellschaft e. V. a estudantes latino-americanos com excelente desempenho acadêmico para
participação no programa Freie Universität Berlin International Summer and Winter University
(FUBiS), a ser realizado no período de 3 a 25 de janeiro de 2018.
INSCRIÇÕES: até às 12 horas do dia 14 de setembro de 2017, e devem ser feitas
exclusivamente via Internet, pelo Sistema Mundus no link - https://goo.gl/59vmfp
EDITAL: https://goo.gl/Wif2FE, edital nº 758.

Edital 759/2017 – FUBiS - European Studies
A Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI) anuncia o
lançamento do Edital 759/2017 – FUBi para pré-seleção de até 2 (duas) estudantes de graduação
da USP, interessados em concorrer às vagas e bolsas de estudos oferecidas pela Ernst-ReuterGesellschaft e. V. a estudantes latino-americanos com excelente desempenho acadêmico para
participação no programa Freie Universität Berlin International Summer and Winter University
(FUBiS), a ser realizado no período de 3 a 25 de janeiro de 2018.
INSCRIÇÕES: até às 12 horas do dia 14 de setembro de 2017, e devem ser feitas
exclusivamente via Internet, pelo Sistema Mundus no link - https://goo.gl/59vmfp

EDITAL: https://goo.gl/Wif2FE, edital nº 759.

Edital 760/2017 – FUBiS - Law, Society and Politics in
Comparative Perspective
A Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI) anuncia o
lançamento do Edital 760/2017 – FUBiS - Law, Society and Politics in Comparative Perspective,
para pré-seleção de até 2 (duas) estudantes de graduação da USP, interessados em concorrer às
vagas e bolsas de estudos oferecidas pela Ernst-Reuter-Gesellschaft e. V. a estudantes latinoamericanos com excelente desempenho acadêmico para participação no programa Freie
Universität Berlin International Summer and Winter University (FUBiS), a ser realizado no período
de 3 a 25 de janeiro de 2018.
INSCRIÇÕES: até às 12 horas do dia 14 de setembro de 2017, e devem ser feitas
exclusivamente via Internet, pelo Sistema Mundus no link - https://goo.gl/59vmfp
EDITAL: https://goo.gl/Wif2FE, edital nº 760.

Edital 761/2017 – FUBiS - More than just a Game Football as a Philosophical, Anthropological, and
Sociological Subject
A Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI) anuncia o
lançamento do Edital 761/2017 – FUBiS - More than just a Game - Football as a Philosophical,
Anthropological, and Sociological Subject, para pré-seleção de até 2 (duas) estudantes de
graduação da USP, interessados em concorrer às vagas e bolsas de estudos oferecidas pela
Ernst-Reuter-Gesellschaft e. V. a estudantes latino-americanos com excelente desempenho
acadêmico para participação no programa Freie Universität Berlin International Summer and
Winter University (FUBiS), a ser realizado no período de 3 a 25 de janeiro de 2018.
INSCRIÇÕES: até às 12 horas do dia 14 de setembro de 2017, e devem ser feitas
exclusivamente via Internet, pelo Sistema Mundus no link - https://goo.gl/59vmfp
EDITAL: https://goo.gl/Wif2FE, edital nº 761.

[OPORTUNIDADES PESQUISA]
Chamada para
Brasileños

artigos

–

Revista

de

Estudios

A Revista de Estudios Brasileños divulga chamada de artigos para sua nona edição, com
previsão de publicação para janeiro de 2018. Serão aceitos artigos para as seções da revista:
“Seção Geral”, “Dossiê”, “Entrevista” e “Resenhas”. A seção “Dossiê” será coordenada pelo Prof.
Dr. Rubens Beçak e terá como temática “o atual contexto político brasileiro”. O prazo para envio é
até dia 8 de outubro de 2017. As pessoas interessadas em enviar seus trabalhos podem enviar os
textos ao e-mail de contato da REB (reb@usal.es).
EDITAL: https://goo.gl/pZLPR4
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/WCKeVz

[PROGRAME-SE]
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
Intervenção?

–

Perícia

Psicológica:

Prova

ou

A palestra será realizada no dia 12 de setembro às 19h30 e será ministrada pela Dra. Giselle
Câmara Groeninga.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/QTnRnt
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/EEv9pa

Palestra “Você não é o seu diploma”
O Grupo INSPIRE convida para palestra com tema relacionado aos estereótipos envolvidos nas
profissões e como isto inibe a individualidade de cada um. O palestrante, prof. Mauro Fantini,
falará sobre o que ele aprendeu sobre querer ser como se é. O evento será aberto a toda
comunidade da USP (alunos de graduação, pós-graduação, visitantes) e qualquer outra pessoa
que tenha o interesse no tema. Link do evento no facebook: https://goo.gl/CT86RF
DATA: 14/09/2017 das 19h às 21h30
LOCAL: Prédio Central - FMRP-USP
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/tdFfim

Palestra OAB – Cooperativismo no Brasil
A palestra será realizada no dia 14 de setembro às 19h30 e será ministrada pelo Sr. Henrique
Castilhano Vilares.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/NwM7SR
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/aMbXQf

Seminário Internacional “As Razões do Agir:
universidade e sociedade na crise da globalização”
Com a temática A agenda brasileira: superando a miséria da crítica, este segundo módulo aborda
qual é a contribuição da universidade para a reflexão a respeito dos limites do debate público
atual no país. Delfim Neto, Luiz Gonzaga Belluzzo, Celso Lafer, André Singer, Guilherme
Boulos, Ruy Braga, Fernando Haddad e Marcelo Freixo estão entre os convidados. Confira a
programação completa: https://goo.gl/2qS9hE. O evento é gratuito, aberto a todos os
interessados e será transmitido ao vivo pelo link: https://www.youtube.com/c/uspfflch1
DATA: de 11 a 15 de setembro, de segunda a sexta-feira. No dia 11, a abertura será às 17h30,
com o debate começando às 18h, sendo assim em todos os dias.
LOCAL: Auditório de Geografia, do prédio de Geografia e História da FFLCH-USP, localizado na
Av. Professor Lineu Prestes, 338 – Cidade Universitária, São Paulo.

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

