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[NOTÍCIAS]
Cerimônia de Posse da nova Diretoria da FDRP
No dia 27 de outubro de 2017, ocorrerá a cerimônia de Posse das Professoras Doutoras Monica
Herman Salem Caggiano e Maísa Souza Ribeiro, nas funções de Diretora e de Vice-Diretora da
FDRP-USP.
INSCRIÇÕES: cerimo@usp.br
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/18XyBb

Publicação do livro “Elementos Jurídicos
Reestruturação Internacional da Dívida Pública”

da

De autoria do Prof. Dr. Gabriel Loretto Lochagin, a obra, que integra a série Direito Financeiro da
editora Blucher, está disponível para download gratuito.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/wqGKsa

O Campus da USP em Ribeirão Preto terá Plano
Diretor Ambiental
O documento será elaborado por Grupos de Trabalho (GTs), coordenados pela Comissão
Técnica de Gestão Ambiental (CTGA-RP) do Campus. Interessados poderão escolher um ou
mais dos onze temas ambientais. Poderão se inscrever nos GTs estudantes, funcionários e
professores do Campus.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/MU1ShR

Funcionamento do Restaurante Central do Campus
USP de Ribeirão Preto
Foi publicado o calendário de funcionamento do Restaurante Central do Campus USP de
Ribeirão Preto para o final do 2º semestre de 2017.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/kXYLT1

[EVENTOS]
Direito Tem Concerto 2017 – Outubro
A série “Direito Tem Concerto” 2017 ocorrerá no dia 11/10/2017, quarta-feira, às 12h30h, no
Auditório da FDRP-USP, com entrada gratuita.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/gxEFW5

[OPORTUNIDADES PÓS-GRADUAÇÃO]
Chamada para conselho de pareceristas – Revista de
Direito da Universidade Federal de Viçosa
A Revista de Direito, da Universidade Federal de Viçosa, torna público o Edital de Chamamento
de Pareceristas bacharéis em Direito, para avaliação, em duplas e anônima, quanto à forma e
conteúdo, seguindo o processo conhecido como blind peer review, de artigos científicos na área
do Direito, com até trinta laudas, a serem publicados nas edições da Revista, após avaliação
prévia da Equipe Editorial.
INSCRIÇÕES: de 4 a 18 de outubro de 2017 pelo endereço https://goo.gl/FWgLc1
EDITAL: https://goo.gl/NJM8hA

[OPORTUNIDADES DOCÊNCIA]
Edital CNJ – contratação de pesquisadores
O CNJ - Conselho Nacional de Justiça - lançou edital de convocação pública e de seleção para
possível contratação para produção das pesquisas em diversos campos do Direito.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/T7FRbb

Chamada para conselho de pareceristas – Revista de
Direito da Universidade Federal de Viçosa
A Revista de Direito, da Universidade Federal de Viçosa, torna público o Edital de Chamamento
de Pareceristas bacharéis em Direito, para avaliação, em duplas e anônima, quanto à forma e
conteúdo, seguindo o processo conhecido como blind peer review, de artigos científicos na área
do Direito, com até trinta laudas, a serem publicados nas edições da Revista, após avaliação
prévia da Equipe Editorial.
INSCRIÇÕES: de 4 a 18 de outubro de 2017 pelo endereço https://goo.gl/FWgLc1
EDITAL: https://goo.gl/NJM8hA

[OPORTUNIDADES PESQUISA]
Simpósio de Direito das Famílias
O Simpósio, pautado pelas questões relacionadas à união estável e casamento homoafetivo,
equiparação da união estável ao casamento para efeitos sucessórios, diversas modalidades de
famílias, que os Tribunais brasileiros têm enfrentado convida para submissão de trabalhos.
DATA: 18 de outubro
INSCRIÇÕES: até 09 de outubro.
MODELO DE RESUMO: https://goo.gl/N3sEYw.
EDITAL: https://goo.gl/DYo6nH

Chamada para artigos – III Simpósio Científico
Internacional dos Jovens Penalistas do Grupo
Brasileiro da Associação Brasileira de Direito Penal –
GB/AIDP
Sob a temática “Corrupção, direitos humanos e empresa", convida-se para submissão de
trabalhos nos seguintes eixos: 1) Corrupção e violação de direitos humanos no âmbito
corporativo: fundamentos e ambiente regulatório; 2) Direitos humanos e empresas: políticas
públicas e iniciativas corporativas.
INSCRIÇÕES: até 16 de outubro de 2017
EDITAL: https://goo.gl/ZPor8S

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/3dM7Hs

Chamada para artigos – XXVIII Semana Jurídica da
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita
Filho" (UNESP)
O evento terá como tema "As Reformas Trabalhista e Previdenciária" e ocorrerá no Campus de
Franca, entre os dias 6 a 10 de novembro de 2017. Artigos científicos, caso aprovados, serão
publicados nos anais do evento.
INSCRIÇÕES: até 15 de outubro de 2017.
EDITAL: https://goo.gl/E5zWo7.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/8oYMbb ou pelo e-mail xxviiisjunesp@gmail.com.

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”.
INSCRIÇÕES: de 15/09/2017 a 16/02/2018.
EDITAL: https://goo.gl/e2YvBU
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/QsjBtN

Chamada para artigos – 6th SIEL Global Conference
2018 in Washington D.C.
A 6ª Conferência Global organizada pela Society of International Economic Law (SIEL) ocorrerá
nos dias 12 e 14 de julho de 2018 e o tema será “International Economic Law in Unsettling
Times”. Artigos podem ser submetidos até o dia 01 de dezembro às 12h.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/forms/vS7krMIYJGajt8jf1
EDITAL: https://goo.gl/5Tmjmf
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/5Tmjmf

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) o Seminário cujo tema será “Desobediências e Democracias Radicais: a
potência comum dos direitos que vêm” recebe artigos.
INSCRIÇÕES: 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/AkJu5v

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 envio de artigos para o “I Simpósio da Liga de
Estudos de Gênero e Sexualidade” com o tema "TRANSformar: Florescer rompe corpos
engessados".
INSCRIÇÕES: até 17 de outubro de 2017.
EDITAL: https://goo.gl/M5J7e5
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/z9J1b9

[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

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/G9ohF7

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. Haverá emissão de certificados.
DATA: 18 de outubro de 2017.
EDITAL: https://goo.gl/DYo6nH
INSCRIÇÕES: até 18 de Outubro, pelo link: https://goo.gl/XXydzy
+INFORMAÇÕES: https://goo.gl/cf73T4

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 discutida 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.
DATA: 17 outubro às 18:30 e 18 outubro às 09:30.
LOCAL: Auditório da FDRP.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/a5yM71

Curso – Introdução à Lógica Jurídica
O Prof. Dr. Nuno Coelho juntamente com o Prof. Dr. Sérgio Fonseca Roxo, da UNESP,
organizarão o curso que abordará os seguintes temas: 1. Lógica, proposição e norma; 2.
Conectivos lógicos; 3. Tautologia, contradição, contrariedade, contingência, implicação e
equivalência; 4. Leis lógicas e modalidades deônticas.
INSCRIÇÕES: até 18 de outubro de 2017, pelo link: https://goo.gl/XXydzy
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/PQdbmM

2° Seminário de Direito Econômico da FDRP/USP
A 1ª rodada de debates do 2° Seminário de Direito Econômico da FDRP/USP terá como tema "5
anos da Lei n. 12.529/11: Lições para o futuro na perspectiva do Desenvolvimento” e contará
com a presença dos palestrantes Professores Doutores João Grandino Rodas (FADUSP) e Paulo
Burnier da Silveira (UnB).
INSCRIÇÕES: aluisiomiele@usp.br
DATA: 20 de outubro de 2017.
LOCAL: Auditório da FDRP.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/64ZA8g

[FORA DA FDRP]
Palestra OAB – A garantia da ordem pública como
fundamento da decretação da prisão preventiva
A palestra será realizada no dia 10 de outubro às 19h30 e será ministrada pela Dra. Fernanda
Monteforte.
LOCAL: Casa da Advocacia e da Cidadania de Ribeirão Preto – Rua Cavalheiro Torquato Rizzi,
215.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/1hckAS
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/uBCp3Y

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

