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[NOTÍCIAS]
Diretoria da FDRP lança novos canais de comunicação
Para aumentar a transparência de sua gestão, a Sra. Diretora, Profª. Drª. Monica Herman Salem
Caggiano, disponibilizará semanalmente o seu cronograma de atividades, que pode ser acessado
por qualquer integrante da comunidade no site da Faculdade (confira: ‘Agenda da Diretora’ –
https://goo.gl/w2GTQB). Nesse sentido, também foi criado o canal “Fale com a Diretora”, pelo
qual Docentes, Discentes e Funcionários(as) poderão enviar mensagens sobre assuntos
concernentes à Faculdade diretamente para a Sra. Diretora (acesse: https://goo.gl/buCGYs).
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/M35qZ5

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

Publicação – Relatório NAJURP sobre Conflitos
Fundiários Urbanos
O Núcleo de Assessoria Jurídica Popular de Ribeirão Preto (NAJURP) divulga relatório sobre
conflitos fundiários urbanos, lançado no último dia 20/09 no evento sobre Justiça e Realidade
Brasileira.

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/8Lc5mS

[EVENTOS]
Simpósio de Direito Médico – Módulo VI: Dilemas do
cotidiano pediátrico: dos aspectos bioéticos aos
aspectos jurídicos
A partir do seguinte caso “Um menino, de cinco anos, referindo prurido anal é levado ao médico
pela avó. Durante o atendimento constata-se quadro verrucoso perianal sugestivo de infecção por
HPV”, o evento abordará o tema em quatro aspectos: fluxo de atendimento; aspectos pediátricos;
aspectos bioéticos e do CREMESP; Conselho Tutelar e ECA, e, por fim, haverá um bloco de
interação com a plateia. Confira a programação completa e o quadro de palestrantes:
https://goo.gl/Ur7uo9
DATA: 28/09/17 às 19h.
LOCAL: Anfiteatro da FDRP, 1º andar, bloco D.
INSCRIÇÕES: inscrições – gratuitas – devem ser feitas no e-mail drrpo@cremesp.org.br ou pelos
telefones (16) 3911-6306/6307/6308/6309.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/a1V9jA

[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/JH4vVX

[OPORTUNIDADES PESQUISA]
Chamada para artigos – I Simpósio da Liga de Estudos
de Gênero e Sexualidade
A Liga de Estudos de Estudos de Gênero e Sexualidade da Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo, convida para o “I Simpósio da Liga de Estudos de Gênero e
Sexualidade” com o tema "TRANSformar: Florescer rompe corpos engessados". Inscrições,
submissões de trabalhos e informações no site do evento (https://goo.gl/z9J1b9). O prazo para
submissão é até 17/10/17.
EDITAL: https://goo.gl/M5J7e5
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/qTpMcY

Chamada para artigos – X Congresso
Multiculturalismo, Direitos Humanos e Cidadania

de

A Mostra de Trabalhos Jurídicos Científicos será realizada no dia 17 de outubro de 2017, e
aceitará trabalhos inscritos, na forma de artigo, os quais deverão seguir as orientações do Edital,
que pode ser acessado pelo link: https://goo.gl/5kQD9p
DATA: 16 a 18 de outubro de 2017
LOCAL: Universidade Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI – campus Santo Ângelo

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/5kQD9p

Chamada para artigos – II Seminário Internacional do
Grupo de Pesquisa "O estado de exceção no Brasil
contemporâneo"
Coordenado pelo Prof. Andityas Matos, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), cujo tema será “Desobediências e Democracias Radicais: a potência
comum dos direitos que vêm”, poderão ser enviadas propostas de comunicação (resumos de até
500 palavras) para o e-mail desobediencias2017@gmail.com até o dia 15 de novembro.
DATA: 04, 05 e 06 de dezembro de 2017.
PROGRAMAÇÃO: https://goo.gl/z9gVJG
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/qbzfWZ e https://goo.gl/AkJu5v

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]
III Seminário de Direito, Psicologia e Neurociência
O evento contará com palestras, mesa de debates e também com apresentação de trabalhos. Na
mesa de debates será discutido a importância da pesquisa interdisciplinar entre o Direito, a
Psicologia e a Neurociência. Já as palestras abordarão diferentes temas, como: Neurociência
aplicada ao Direito, Psicologia da Punição, Modelos Comportamentais de Decisão Judicial e
Aspectos Filosóficos e Psicológicos da Racionalização Jurídica. E, por fim, haverá Grupos de
Trabalho. A lista com os resumos aprovados já está disponível no site do DIPSIN. Aos aprovados,
o prazo final para o envio do artigo é até dia 01 de outubro.
DATA: 17 e 18 de outubro.
LOCAL: Auditório da FDRP

PROGRAMAÇÃO: https://goo.gl/DqsLM5
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/DKr1fy

Simpósio de Direito das Famílias
Os Tribunais brasileiros têm enfrentado questões relacionadas à união estável e casamento
homoafetivo, equiparação da união estável ao casamento para efeitos sucessórios, diversas
modalidades de famílias. De sorte que esses assuntos estão em construção jurídico-social, o que
motiva a organização de um evento científico para discutir esses temas, fomentando o
intercâmbio de conhecimento entre os alunos de graduação e pós-graduação da FDRP e de
outras instituições de ensino.
Os interessados poderão submeter seus trabalhos até 09 de outubro. Confira o modelo de
resumos aqui: https://goo.gl/N3sEYw. Haverá emissão de certificados.
EDITAL: https://goo.gl/DYo6nH
INSCRIÇÕES: até 18 de Outubro, pelo link: https://goo.gl/XXydzy
DATA: 18/10/17.

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

VI Simpósio de Direito e Economia
A Jurisconsultus Empresa Júnior dos Alunos da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo realizará o VI Simpósio de Direito e Economia nos dias 08 e 09 de

Novembro. A entrada é gratuita para alunos USP. O valor da entrada para os demais
estudantes é de 10 reais e para não estudantes é de 50 reais.
DATA: 08 e 09 de Novembro.
INSCRIÇÕES: para participar do evento é necessária a realização da inscrição pelo link –
https://goo.gl/vG5SxT
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/NmzDXb

[FORA DA FDRP]
Palestra: “Desenvolvimento de Carreira: Atreva-se!”
O Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP, órgão ligado à Pró-Reitoria de Graduação
realizará a palestra “Desenvolvimento de Carreira: Atreva-se!” com a superexecutiva brasileira
Marcia Bolé, Diretora Global de P&D da Reckitt Benckiser. As vagas são limitadas. O prazo de
inscrição é até as 23h59 do dia 26 de setembro de 2017, ou até se esgotarem as vagas
oferecidas. Increva-se pelo link: https://goo.gl/aTAkoV.
DATA: 27 de setembro de 2017 das 19h00 às 21h30.
LOCAL: Auditório FEA 5 da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade – FEA/USP.
Av. Prof. Luciano Gualberto, 908 – Cidade Universitária – Campus Butantã – SP.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/X9WjLw

Palestra OAB – CCZ: A importância da evolução
espacial para a saúde pública e bem-estar animal
A palestra será realizada no dia 25 de setembro às 19h30 e será ministrada pela Sra. Carolina
Ribeiro Simon.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/NyPdHk
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/deRgbB

Palestra OAB – Atuação Notarial e Registral na
Usucapião do Direito de Laje
A palestra será realizada no dia 26 de setembro às 19h30 e será ministrada pelo Sr. Rafael
Spinola Castro.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/FoQRLi

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/5iRFCw

Palestra OAB – Reforma Trabalhista
A palestra será realizada no dia 27 de setembro às 19h30 e será ministrada pelo Dr. Renato
Saraiva.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/hJsYmB
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/RWbqZi

Palestra OAB
Controvertidas

–

Tutelas

Provisórias:

Questões

A palestra será realizada no dia 28 de setembro às 19h30 e será ministrada pelo Prof. Dr.
Fernando da Fonseca Gajardoni.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/fCwDS9
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/Tsxdz8

Palestra OAB
Controvertidas

–

Tutelas

Provisórias:

Questões

A palestra será realizada no dia 28 de setembro às 19h30 e será ministrada pelo Prof. Dr.
Fernando da Fonseca Gajardoni.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/fCwDS9
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/Tsxdz8

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

