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[NOTÍCIAS]
Diretora da FDRP lança livro sobre Reforma Política
No próximo dia 05 de outubro, às 19h, acontecerá, em São Paulo, o lançamento do livro Reforma
Política - um mito inacabado. Organizado pela Diretora da FDRP, Professora Mônica Herman S.
Caggiano, o livro traz textos dos professores da FDRP, Rubens Beçak e Daniel G. Falcão P. dos
Reis.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/CpbfHW

Inscrições abertas para tratamento odontológico para
comunidade USP
Estão abertas as inscrições para tratamento na Clínica Odontológica da USP em Ribeirão Preto Docentes, Discentes e Funcionárias/os podem se inscrever. Para fazer inscrição é preciso levar
documento de identificação e número USP na própria Clínica, de segunda à sexta-feira das 8 às
12 horas e das 13 às 17 horas.
LOCAL: Rua Pedreira de Freitas, casa 15, Campus USP Ribeirão Preto.
+MAIS INFORMAÇÕES: (16) 3315.3576.

[EVENTOS]
Evento "Haddad na FDRP: Crise da Democracia"
O Centro Acadêmico Antônio Junqueira de Azevedo (CAAJA) e o Caminhos para o
Desenvolvimento, em conjunto com o Movimento Nossa Voz, convidam a todas e todos para, no
próximo dia 03 de outubro, um debate com a ilustre presença do ex-Ministro e ex-Prefeito de São
Paulo, Prof. Dr. Fernando Haddad, abarcando o atual momento de crise na democracia, além de
outros temas.

DATA: 03 de outubro de 2017.
HORÁRIO: 18h.
LOCAL: Auditório da FDRP-USP.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/adU6Ss

Seminário “TRANSformando olhares”
Organizado pelo grupo de Laboratório da graduação, sob orientação dos professores associados
Iara Ribeiro e Nuno Coelho, o evento abordará assuntos concernentes à população transexual. A
programação completa será divulgada em breve.
DATA: 05 de outubro de 2017.
HORÁRIO: 19h.
LOCAL: Anfiteatro da FDRP-USP.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/mUTvRM
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/HdYrmw

Cinecult/USP – Outubro
Na próxima sessão do Cinecult/USP, será apresentado o documentário “Ouvidores de Vozes”,
obra nacional, rodado inteiramente em Ribeirão Preto, que retrata uma proposta de atendimento
que leva em consideração o objeto voz, que todos ouvimos, e que é um dos conceitos
fundamentais para a psicanálise lacaniana. Após a sessão, haverá discussão com a presença do
diretor do documentário (e psicólogo), Bruno Tarpani.
DATA: 06 de outubro de 2017.
HORÁRIO: 19h.
LOCAL: Anfiteatro da FDRP.

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO]
Edital 774/2017 - Mobilidade de duração especial Alunos de Graduação
A Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI) anuncia o
lançamento do Edital 774/2017 para oferecimento de bolsas de intercâmbio internacional com
duração de 10 a 30 dias e início entre 02/01/2018 e 31/08/2018. O estudante de graduação USP

poderá concorrer à bolsa em uma das seguintes modalidades: Cursos acadêmicos relacionados à
área de estudos na USP ou Pesquisa relacionada à área de estudos na USP.
INSCRIÇÕES: até 16 de outubro de 2017, o estudante interessado deverá consultar a
CRInt/CCInt da Unidade USP de origem sobre os critérios e procedimentos para declaração de
interesse em participar da seleção.
EDITAL: https://goo.gl/oLNK6i
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/V3jcZw

Edital 776/2017 – McDonald Conference for Leaders of
Character
A Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI) anuncia o
lançamento de Edital para seleção de um estudante de graduação com excelente desempenho
acadêmico e perfil de liderança para participação na McDonald Conference for Leaders of
Character (MCLC), que será realizada na United States Military Academy, West Point, entre os
dias 21 e 25 de março de 2018. O tema da conferência de 2018 é “Making Ripples: character,
ideas and teams”.
INSCRIÇÕES: até às 12h de 11 de outubro de 2017, exclusivamente via Internet, pelo Sistema
Mundus.
EDITAL: https://goo.gl/Wif2FE, edital nº 776.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/YA1F5q

[OPORTUNIDADES PÓS-GRADUAÇÃO]
Edital 750/2017 – Erasmus + Ação-chave 1 Mobilidade de Indivíduos (Mestrado) - University of
Groningen (Países Baixos)
A Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI) anuncia o
lançamento do Edital 750/2017 – Erasmus+ Ação-chave 1 - Mobilidade de Indivíduos (Mestrado) University of Groningen (Países Baixos) para seleção e concessão de até 5 (cinco) bolsas para
alunos de Mestrado da USP.
INSCRIÇÕES: até as 23h59 de 16 de outubro de 2017 (horário oficial local de Groningen - CEST
– Central European Summer Time), no portal Erasmus + International Credit Mobility:
https://www.groningenexchange.nl/ (o aluno poderá inscrever-se após criar registro e efetuar login
na plataforma).
EDITAL: https://goo.gl/Wif2FE, edital nº 750.

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

[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

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 – 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 – 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

[PROGRAME-SE]
I Workshop “Lei Maria da Penha e Justiça
Restaurativa. É possível mediar casos de violência de
gênero?”
O I Workshop “Lei Maria da Penha e Justiça Restaurativa. É possível mediar casos de violência
de gênero?” contará com diversas mesas que tratarão de assuntos concernentes à temática do
evento.
DATA: 17 de outubro de 2017 das 8h às 16h.
INSCRIÇÕES: A participação é gratuita e sem necessidade de inscrição.
LOCAL: Anfiteatro da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto
PROGRAMAÇÃO: https://goo.gl/j43vhQ
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/G9ohF7

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 de 2017.
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 de outubro de 2017.

[FORA DA FDRP]
Estado de Direito e os desafios do combate à
corrupção
Além do debate sobre o tema, o convite se estende àqueles interessados em conhecer mais
sobre essa universidade devido à presença de professores e membros da diretoria de
Universidade de Notre Dame. Haverá também transmissão ao vivo por meio do link IPTV:
https://goo.gl/8y3F3t
DATA: 03 de outubro de 2017 a partir das 08h30.
LOCAL: Auditório do 1º Andar da FDUSP. Largo São Francisco, 95, próximo ao metrô Sé. São
Paulo – SP.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/XRV1Et

EducationUSA LL.M. Tour 2017
O EducationUSA LL.M. Tour é um evento internacional exclusivo para quem deseja estudar
Mestrado em Direito nos Estados Unidos. Durante o tour, profissionais do EducationUSA
realizarão palestras sobre a candidatura para o LL.M. nos Estados Unidos, fornecendo
informações sobre TOEFL e IELTS, entre outros. Além disso, representantes do consulado
americano informarão aos interessados sobre o visto de estudante.
DATA: 07 de outubro de 2017 das 10h às 13h.
LOCAL: Hotel Intercontinental (Alameda Santos, 1123), São Paulo – SP.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/dMEFgR
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/dMEFgR

Palestra “Crime Organizado, Corrupção, Mãos Limpas
e Lava Jato”
A palestra será realizada no dia 4 de outubro às 19h e será ministrada pelo Dr. Walter Maierovicth
no auditório da ACIRP.
LOCAL: Rua Visconde de Inhaúma, 489 - Ribeirão Preto/SP.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/5D9tho
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/vMGZVP

Palestra OAB – A garantia da ordem pública como
fundamento da decretação da prisão preventiva
A palestra será realizada no dia 3 de outubro às 19h30 e será ministrada pelo Dr. Rafael Catani
Lima.
LOCAL: Casa da Advocacia e da Cidadania de Ribeirão Preto – Rua Cavalheiro Torquato Rizzi,
215.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/ZZXaAb
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/z13sVj

Palestra OAB – A garantia da ordem pública como
fundamento da decretação da prisão preventiva

A palestra será realizada no dia 4 de outubro às 19h30 e será ministrada pelo Dr. Breno Linhares
Lintz.
LOCAL: Casa da Advocacia e da Cidadania de Ribeirão Preto – Rua Cavalheiro Torquato Rizzi,
215.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/9G5AGq
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/mpT41o

Palestra OAB
Preventivo

–

Direito

na

saúde:

Litigioso

e

A palestra será realizada no dia 5 de outubro às 19h30 e será ministrada pelo Dr. Thiago Simões
Rabello.
LOCAL: Casa da Advocacia e da Cidadania de Ribeirão Preto – Rua Cavalheiro Torquato Rizzi,
215.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/FJ6HqQ
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/PN2PKT

Palestra OAB – LGBTIfobia Infantil
A Comissão da Diversidade Sexual OAB 12ª Subseção organizará a palestra “LGBTIfobia Infantil”
que contará com a presença dos palestrantes Silvana Aparecida Nieto Lopez (Pedagoga), Carlos
Henrique da Costa Tucci (Psicólogo) e Bruno Cesar da Silva (Defensor Público do Estado de SP).
O evento é gratuito e haverá monitoria para crianças.
DATA: 07 de outubro de 2017 às 09h30.
LOCAL: Casa da Advocacia e da Cidadania de Ribeirão Preto – Rua Cavalheiro Torquato Rizzi,
215.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/JJf4vM
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/kU2YgN

Palestra OAB – Atualização da Matriz Curricular e as
Metodologias de Ensino Jurídico
A palestra será ministrada pelo Prof. Dr. Rubens Beçak, sobre o tema "Atualização da Matriz
Curricular e as Metodologias de Ensino Jurídico”.
DATA: 09 de outubro de 2017 às 10h.

LOCAL: Sede da OAB-SP, Praça da Sé nº 385.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/wvPSQa

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

