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[NOTÍCIAS]
Nova direção na FDRP

Profª Drª Mônica Herman s. Caggiano
Diretora da FDRP/USP

Profª Drª Maísa Souza Ribeiro
Vice-Diretora da FDRP/USP

A partir de 16 de setembro, a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo (FDRP/USP) terá nova diretoria. A Diretora será Profª Drª Mônica Herman Salem
Caggiano, Professora Associada do Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito
da USP (FD/USP). A vice-diretora será a Profª. Maísa Souza Ribeiro, Professora Titular do
Departamento de Contabilidade da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de
Ribeirão Preto da USP (FEA-RP/USP).
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/bUCJYA

FDRP tem Sessão Solene de Prestação de Contas de
Gestão

Aconteceu na tarde de 13 de setembro, a prestação de contas da gestão da Direção do Prof. Dr.
Umberto Celli Junior, diretor da FDRP de 2013 a 2017. No Anfiteatro da Faculdade de Direito de
Ribeirão Preto da USP, alunos, professores e funcionários assistiram à apresentação que
demonstrou as execuções orçamentárias anuais, os investimentos realizados e conquistas da
gestão, como o novo Projeto Político Pedagógico, a internacionalização, a transparência
financeira, dentre outros. Após a apresentação do Diretor, as Comissões e Departamentos da
Unidade também prestaram contas à comunidade.

Coleção conta com participação de Professores da
FDRP
Os professores da FDRP, Dr. Gustavo Saad Diniz e Dr. Rogério Alessandre de Oliveira Castro,
contribuíram com a recente Coleção Teses Jurídicas dos Tribunais Superiores, publicada pela
Revista dos Tribunais, especificamente para o tomo de Direito Comercial. Essa Coleção
apresenta, sistematicamente e com os comentários de diversos doutrinadores e pesquisadores,
os motivos determinantes pelos quais os Tribunais Superiores chegaram a Teses Jurídicas, o que
facilita as tomadas de decisões dos operadores do Direito.

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

Defesas – Mestrado FDRP/USP
Estão agendadas para a próxima semana defesas de dissertação do Mestrado da FDRP.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/GSF3oT

[EVENTOS]
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

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO]
Aucani Idiomas - Setembro/2017 – Inglês Básico A1
(curso online)
A Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI) anuncia o
lançamento do Edital 766/2017 para oferecimento de 1.358 (um mil, trezentos e cinquenta e oito)
licenças remanescentes do curso de inglês online, de nível básico, da Universia. O curso é
dirigido à comunidade USP - alunos de graduação, pós-graduação, docentes e servidores
técnicos e administrativos.
INSCRIÇÕES: Alunos de graduação, pós-graduação e docentes devem se inscrever diretamente
no menu Editais na área pública do sistema Mundus - https://uspdigital.usp.br/mundus/ - até 13
de outubro de 2017.
EDITAL: https://goo.gl/Wif2FE, edital nº 776.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/JH4vVX

[OPORTUNIDADES PÓS-GRADUAÇÃO]
Aucani Idiomas - Setembro/2017 – Inglês Básico A1
(curso online)
A Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI) anuncia o
lançamento do Edital 766/2017 para oferecimento de 1.358 (um mil, trezentos e cinquenta e oito)
licenças remanescentes do curso de inglês online, de nível básico, da Universia. O curso é
dirigido à comunidade USP - alunos de graduação, pós-graduação, docentes e servidores
técnicos e administrativos.
INSCRIÇÕES: Alunos de graduação, pós-graduação e docentes devem se inscrever diretamente
no menu Editais na área pública do sistema Mundus - https://uspdigital.usp.br/mundus/ - até 13
de outubro de 2017.
EDITAL: https://goo.gl/Wif2FE, edital nº 776.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/LsLeza

[OPORTUNIDADES PESQUISA]
Chamada para artigos – Livro “Introdução ao Direito
para a Terceira Idade”
A Comissão de Cultura e Extensão da FDRP, juntamente com a Comissão de Pós-Graduação da
FDRP, convidam para chamada de artigos a fim de compor o livro “Introdução ao Direito para a
Terceira Idade”. Os artigos podem ser enviados no período de 15/09/2017 a 16/02/2018.
EDITAL: https://goo.gl/e2YvBU
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/QsjBtN

[PROGRAME-SE]
VI Seminário de Direitos Humanos da FENED –
Franca/SP
O VI Seminário de Direitos Humanos, evento da Federação Nacional dos Estudantes de Direito
(FENED) será realizado em Franca/SP e terá como tema principal "Mídia, Seletividade Penal e
Arbitrariedades Jurídicas". O evento contará três mesas, 0apresentação de trabalhos, minicursos
e oficinas, são elas: mesa 1 - Política Criminal de Drogas, Encarceramento em Massa e Luta
Antiproibicionista; mesa 2 - Mídia, Populismo Penal e Criminalizaçao dos Movimentos Sociais e
mesa 3 - Racismo Estrutural, Punitivismo Seletivo e Poder Policial.
O formulário para inscrições (para todos) pode ser acessado pelo link: https://goo.gl/xZKm3p.
Além disso, constam publicados os seguintes editais: (i) de isenções (https://goo.gl/pLx8eW); (ii)
de Apresentação de Trabalhos e propostas de minicursos e oficinas (https://goo.gl/aKXrMM) e,
por fim, (iii) de Delegações (https://goo.gl/M4NrWC).
DATA: de 20 a 22 de outubro.
PROGRAMAÇÃO: https://goo.gl/FKphEG
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/dC3hLU

[FORA DA FDRP]
Congresso Nacional de Pedagogia Universitária e
Didática do Direito
A Faculdade de Direito da Universidade do Chile convida para o referido Congresso cuja temática
será “O futuro da Educação Jurídica’, mais detalhes sobre a programação podem ser acessados
pelo link: https://goo.gl/ZZfJ5A
DATA: 2 e 3 de outubro de 2017.
LOCAL: Facultad de Derecho, Universidad de Chile – Pío Nono N°1 Providencia, Santiago de
Chile.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/21PWFq

IV Congresso Estadual da Advocacia Pública
No dia 21 de setembro, das 9h às 14h, serão realizados diversos debates relativos ao exercício
da carreira. A programação completa pode ser conferida aqui: https://goo.gl/g2mtFh
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/XdXNzB
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/qEsgb6

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

