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Notícias 

Assinatura de Convênios Internacionais: Madrid e Passau 
Recentemente a FDRP firmou mais dois novos Convênios de Cooperação Internacional: um com a 
Universidade Carlos III de Madrid, localizada na Espanha, e outro com a Universidade de Passau, localizada 
na Alemanha. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/assinatura-de-convenios-internacionais-madrid-e-passau/ 

 

Eventos 

O mundo em 90’ 
O evento trará diversas informações relevantes para os alunos da FDRP que desejam fazer intercâmbio. 

Data: 03/09/2015. 

Local: Anfiteatro da FDRP. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/o-mundo-em-90/ 

 

Oportunidades Graduação 

Bolsa da Chanceler: inicie sua carreira na Alemanha 
A Fundação Alexander von Humboldt oferece a chance de realizar um projeto na Alemanha com um 
parceiro escolhido por você. A Bolsa da Chanceler está aberta para vários setores, como política, 
economia, mídia, administração e cultura. O programa de bolsas é patrocinado pela chanceler da 
República Federal da Alemanha. 

Inscrições: até 15/09/2015. 

http://www.direitorp.usp.br/assinatura-de-convenios-internacionais-madrid-e-passau/
http://www.direitorp.usp.br/eventos/o-mundo-em-90/


Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/bolsa-da-chanceler-inicie-sua-carreira-na-alemanha/ 

 

Nova turma de Grego Antigo 
Estão abertas as inscrições para nova turma do Curso de Iniciação ao Grego Antigo ministrado pela Profa. 
Dra. Maria Celeste Consolin Dezotti.  

O curso tem como público-alvo todos os interessados em textos da filosofia e da retórica gregas (alunos da 
USP ou não, a partir de 14 anos de idade) e a coordenação é do Prof. Dr. Nuno Coelho e o curso é oferecido 
em parceria com o Departamento de Linguística da FCL-UNESP campus Araraquara. 

Inscrições: até 14/09/2015 pelo email nunocoelho@usp.br 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/nova-turma-de-grego-antigo/ ou no email 
nunocoelho@usp.br 

 

Edital 482 – Convênios USP 
Foi lançado o edital unificado de seleção para 95 (noventa e cinco) vagas dos Convênios USP para 
intercâmbio durante o 1º semestre de 2016, dirigido aos alunos regulares de graduação da USP. 

Inscrições: até as 12h do dia 09/09/2015. 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2015/08/Conv%C3%AAnios-USP-Edital-
Unificado.pdf 

 

Freie Universität Berlim oferece bolsas para cursos de alemão 
e extensão 
Abertas as inscrições para bolsas da Freie Universität Berlim International Summer and Winter University 
(FUBiS), na Alemanha, para seus cursos de alemão em diferentes níveis de proficiência e cursos em quatro 
áreas de conhecimento diferentes. 

Inscrições: até as 18/09/2015. 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/freie-universitat-berlim-oferece-bolsas-para-cursos-de-alemao-e-
extensao/ 

 

Oportunidades Pós-Graduação 

Bolsa da Chanceler: inicie sua carreira na Alemanha 
A Fundação Alexander von Humboldt oferece a chance de realizar um projeto na Alemanha com um 
parceiro escolhido por você. A Bolsa da Chanceler está aberta para vários setores, como política, 
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economia, mídia, administração e cultura. O programa de bolsas é patrocinado pela chanceler da 
República Federal da Alemanha. 

Inscrições: até 15/09/2015. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/bolsa-da-chanceler-inicie-sua-carreira-na-alemanha/ 

Nova turma de Grego Antigo 
Estão abertas as inscrições para nova turma do Curso de Iniciação ao Grego Antigo ministrado pela Profa. 
Dra. Maria Celeste Consolin Dezotti.  

O curso tem como público-alvo todos os interessados em textos da filosofia e da retórica gregas (alunos da 
USP ou não, a partir de 14 anos de idade) e a coordenação é do Prof. Dr. Nuno Coelho e o curso é oferecido 
em parceria com o Departamento de Linguística da FCL-UNESP campus Araraquara. 

Inscrições: até 14/09/2015 pelo email nunocoelho@usp.br 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/nova-turma-de-grego-antigo/ ou no email 
nunocoelho@usp.br 

 

Oportunidades Docência 

Bolsa da Chanceler: inicie sua carreira na Alemanha 
A Fundação Alexander von Humboldt oferece a chance de realizar um projeto na Alemanha com um 
parceiro escolhido por você. A Bolsa da Chanceler está aberta para vários setores, como política, 
economia, mídia, administração e cultura. O programa de bolsas é patrocinado pela chanceler da 
República Federal da Alemanha. 

Inscrições: até 15/09/2015. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/bolsa-da-chanceler-inicie-sua-carreira-na-alemanha/ 

 

Ajude o meio ambiente 

Adote atitudes responsáveis: 

 Programe o computador para entrar em modo de espera após cinco minutos sem uso. 

 Desligue monitores, impressoras, estabilizadores, caixas de som ou outros acessórios, sempre que 
não estiverem em uso. 

 Evite imprimir arquivos desnecessários. 

 Desligue as luzes e o ar condicionado ao sair da sala. 

 Feche as portas da sala quando usar o ar condicionado. 

 Use a temperatura de 24° no ar condicionado. 
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Contato 

Para divulgar eventos e correlatos: comunicacao.fdrp@usp.br 

Siga a FDRP no Facebook: http://bit.ly/FacebookFDRP 

Acesse o site da FDRP: http://bit.ly/siteFDRP 
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