
 

90ª Edição – 20/10/2017 

[NOTÍCIAS] 
Matrículas abertas - Curso de difusão: Direito e 

Internet 
O curso buscar fornecer os elementos básicos que possam munir os profissionais de 

conhecimento teórico e prático com a finalidade de prevenir problemas jurídicos envolvendo a 

internet, assim como fomentar o seu desenvolvimento e regulação. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/U4TVAu 

 

Plataforma Alumni 
Se você é egresso FDRP cadastre-se no Programa. Ele possibilita contato com milhares de ex-

alunos da USP, além de diversas oportunidades profissionais.  

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

 

Novos eBooks disponíveis para a USP 
Mais de 20 mil e-Books da Wiley estão disponíveis nas bibliotecas, salas de aula, laboratórios e 

até em lanchonetes da USP desde o início de maio de 2017 até abril de 2018. Basta estar em 

qualquer um dos campi da USP e utilizar uma rede autorizada da Universidade. 

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

 

[EVENTOS]  
XI Seminário Internacional sobre Delinquência Juvenil 

– 2017 

O evento é organizado pela Organização Comunitária Santo Antônio Maria de Claret em parceria 

com a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

DATA: 25 de outubro de 2017, das 09h00 às 18h00.  

LOCAL: Auditório da FDRP. 

INSCRIÇÕES: até 15 de outubro de 2017, através dos links: https://goo.gl/TUcb6F e 

https://goo.gl/QpE2xH. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/jBm3wn. 
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Cerimônia de Posse da nova Diretoria da FDRP 

Durante a solenidade, 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. 

DATA: 27 de outubro de 2017, a partir das 15h. 

LOCAL: Anfiteatro da FDRP.  

INSCRIÇÕES: cerimo@usp.br 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/18XyBb 

 

Palestra "Hermenêutica Jurídica Radical" 
A palestra será ministrada pelo Professor Ari Marcelo Solon. Na ocasião haverá também 

lançamento do livro "Hermenêutica Jurídica Radical".  

DATA: 27 de outubro de 2017 às 10h30. 

LOCAL: Anfiteatro da FDRP. 

INSCRIÇÕES: Não há necessidade de realizar inscrições prévias para participar do evento. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/6HYWbr 
 

[OPORTUNIDADES DOCÊNCIA] 
Edital 786/2017 - Programa USP-Santander de 

Mobilidade Docente para Estabelecimento de Duplo 

Diploma ou Dupla/Múltipla Titulação Internacional 
A Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI) anuncia o 

lançamento do Edital 786/2017 - Programa USP-Santander de Mobilidade Docente para 

Estabelecimento de Duplo Diploma ou Dupla/Múltipla Titulação Internacional para concessão de 

auxílio financeiro para 50 (cinquenta) missões internacionais de docentes USP para 

implementação de convênios de duplo diploma de graduação ou dupla/múltipla titulação de pós-

graduação. 

INSCRIÇÕES: até 12 horas do dia 24 de novembro de 2017 e deverão ser 

realizadas exclusivamente via Internet, pelo Sistema Mundus. 

EDITAL: https://goo.gl/pm2vsm 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/sv3WFb 

 

[OPORTUNIDADES PESQUISA] 
Chamada para artigos – Simpósio Internacional da 

Comissão de Pesquisa da FDRP-USP 
Projetos de pesquisa devem ser submetidos com até 800 palavras, com objeto da pesquisa, 

objetivos e método – em inglês.  

INSCRIÇÕES: Os artigos devem ser enviados por e-mail, para a cpqfdrp@usp.br, até 30/10/17. 

EDITAL: https://goo.gl/7J8UW1 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/7J8UW1 
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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: Os artigos podem ser enviados até 16/02/2018. 

EDITAL: https://goo.gl/e2YvBU 

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

 

Chamada para artigos – ACTIO Revista de Estudos 

Jurídicos 
ACTIO Revista de Estudos Jurídicos, publicação do curso de Direito da Faculdade Maringá, está 

recebendo artigos científicos para sua edição semestral.  

INSCRIÇÕES: Os artigos podem ser enviados até 17/11/2017. 

EDITAL: https://goo.gl/L949eG 

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

 

Chamada para artigos – Revista Pedagogía 

Universitaria y Didáctica del Derecho (RPUDD) 
A Revista “Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho (RPUDD)” é uma publicação 

científica semestral da Facultad de Derecho da Universidad de Chile e está está recebendo 

artigos científicos. 

INSCRIÇÕES: Os artigos devem ser enviados por e-mail, para rpedagogia@derecho.uchile.cl, até 

o dia 15/11/2017. 

EDITAL: https://goo.gl/5QnMoN 

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

 

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”, o Seminário receberá propostas de comunicação (resumos de até 

500 palavras). 

INSCRIÇÕES: Os artigos devem ser enviados por e-mail, para desobediencias2017@gmail.com, 

até o dia 15/11/17. 

EDITAL: https://goo.gl/BDuR28 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/qbzfWZ 
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Chamada para artigos –  15ª Edição da Revista da 

Escola Superior da Magistratura Tocantinense 

(REVISTA ESMAT) 

Os artigos recebidos serão submetidos à avaliação prévia pela Comissão Editorial, que verificará 

a adequação à linha editorial da Revista e às regras gerais de publicação.  

INSCRIÇÕES: Os artigos devem ser enviados por e-mail, para revistaesmat@tjto.jus.br, com 

cópia para tarsisbarreto@uft.edu.br 

EDITAL: https://goo.gl/pxfWL7 

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

 

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”.  

INSCRIÇÕES: Os artigos podem ser enviados até o dia 01 de dezembro às 12h.  

EDITAL: https://goo.gl/5Tmjmf 

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

 

[PROGRAME-SE] 
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. A entrada é gratuita 

para alunos USP.  

DATA: 08 e 09 de novembro de 2017. 

LOCAL: Auditório da FDRP-USP. 

INSCRIÇÕES: https://goo.gl/vG5SxT 

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

 

8º Simpósio sobre Ética no Uso de Animais 
As Comissões de Ética no Uso de Animais (CEUA) do Campus da USP/RP  (PUSP-RP, FMRP, 

FFCLRP, EERP, EEFERP, FCFRP e FORP) convidam a todos para o evento. 

DATA:  6 e 7 de novembro  

LOCAL: Anfiteatro da FDRP-USP.  

INSCRIÇÕES: https://goo.gl/dVo7J1 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/pQ8Z1q 
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Simpósio Internacional da Comissão de Pesquisa da 

FDRP-USP 
O professor Dominik Brodowski da Universidade de Frankfurt (Alemanha) ministrará palestra na 

Faculdade acerca do tema Research Experiences in the Field of Criminal Justice from a German 

perspective. 

DATA: 07 de novembro de 2017 às 14h. 

LOCAL: Sala C33 – FDRP. 

INSCRIÇÕES: Não há necessidade de realizar inscrições prévias para participar do evento. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/7J8UW1 

 

[FORA DA FDRP] 
Carta de Recife sobre o XII Congresso Brasileiro de 

Bioética e o VI Congresso de Bioética Clínica 

A Sociedade Brasileira de Bioética aprovou Moção de Apoio ao PL 5559/16 – Estatuto dos 

Direitos do Paciente e recomenda que a comunidade de bioeticistas no Brasil e todos que apoiam 

a luta pelos direitos humanos se engajem na aprovação do mesmo. 

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

 

Evento “Palco Aberto” 
O Coral da USP-RP se apresentará no Restaurante Universitário do Campus USP Ribeirão Preto. 

Entrada Franca. 

DATA: 23 de outubro de 2017. 

LOCAL: Restaurante Universitário do Campus USP Ribeirão Preto. 

INSCRIÇÕES: Não há necessidade de realizar inscrições prévias para participar do evento. 

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

 

25º SIICUSP (Simpósio Internacional de Iniciação 

Científica da USP) 
O Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP – SIICUSP é um evento 

anual que tem como objetivo divulgar os resultados dos projetos de iniciação à pesquisa científica 

e tecnológica realizados por alunos de graduação da USP, bem como de outras instituições 

nacionais e internacionais. 

DATA: dias 24 e 25 de outubro de 2017, das 8h às 18h. 

LOCAL: Auditório do Centro de Difusão Internacional (Avenida Lúcio Martins Rodrigues, s/n - 

Travessa 4 - Bloco A - Cidade Universitária, São Paulo, SP). 

INSCRIÇÕES: Não há necessidade de realizar inscrições prévias para participar do evento. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/rcrFSk 
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Inscrições para ingresso de crianças na Creche/Pré-

Escola Carochinha/PUSP-RP 
Estão abertas as inscrições para o processo de classificação socioeconômica para o ingresso de 

crianças na Creche/Pré-Escola Carochinha/PUSP-RP em 2018 

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

 

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