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Cerimônia de Posse da nova Diretoria da FDRP 
A nova diretora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Mônica 

Herman Salem Caggiano, bem como a nova vice-diretora, Maísa Souza Ribeiro, tomaram posse 

em seus cargos na última sexta-feira, 27/10/17. Nomeadas pelo Magnífico Reitor, Prof. Dr. Marco 

Antônio Zago, elas estarão à frente da unidade até 2021. A cerimônia oficializou o início das 

atividades da nova gestão da Diretoria da FDRP, cujo mandato teve início em 16 de setembro de 

2017. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/fvQVis 
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Câmara Municipal de São Paulo apresenta Voto de 

Júbilo à Diretora da FDRP 
A Câmara Municipal de São Paulo, por meio de sua vice-presidente, a vereadora Edir Sales, 

homenageou a Profª Monica Herman S. Caggiano com o Voto de Júbilo e Congratulações, por 

haver inspirado e contribuído com seu conhecimento para o livro Direito Constitucional Político-

Eleitoral – Estudos em Homenagem à Profª Drª Monica Herman Salem Caggiano. O livro é 

coordenado pelo Prof. Claudio Lembo, professor titular da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

e organizado pelo Prof. Felipe Chiarello de Souza Pinto, Diretor da Faculdade de Direito da 

mesma Universidade. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/m72nYZ 

 

Alunos da FDRP participam da Etapa Internacional do 

25º SIICUSP 
Aconteceu, nos dias 24 e 25 de outubro, na Cidade Universitária, a Etapa Internacional do 

Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP – SIICUSP. Os alunos da 

FDRP com trabalhos mais bem avaliados foram indicados para participar desta etapa do evento. 

+MAIS INFORMAÇÕES:  https://goo.gl/xaXu1Q 

  

[EVENTOS] 
2° Seminário de Direito Econômico da FDRP/USP 
A 2ª rodada de debates do 2° Seminário de Direito Econômico da FDRP/USP terá como tema 

“Revisitando a Regulação Econômica: crimes econômicos e o Direito Societário em tempos de 

Lava Jato” e contará com a presença dos palestrantes Professores Doutores Otavio Yazbek e 

Mario Gomes Shapiro. As vagas são limitadas. 

DATA: 10 de novembro de 2017 das 08h30 às 10h30. 

LOCAL: Anfiteatro da FDRP. 

INSCRIÇÕES: aluisiomiele@usp.br 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/64ZA8g 

 

III Simpósio Científico Internacional dos Jovens 

Penalistas do Grupo Brasileiro da Associação 

Brasileira de Direito Penal – GB/AIDP 
O Simpósio terá como tema “Corrupção, Direitos Humanos e Empresa” e contará com palestra do 

Professor Dominik Brodowski sobre o tema The role of Corporations in Criminal Proceedings. 

Haverá ainda diversos painéis nos quais serão apresentados os trabalhos aprovados pela banca 

examinadora. 

DATA: 06 de novembro de 2017 das 09h às 18h. 

LOCAL: Anfiteatro da FDRP. 

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

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

 

VI Simpósio de Direito e Economia 
A Jurisconsultus, Empresa Júnior dos alunos da FDRP, 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:  06 e 07 de novembro de 2017. 

LOCAL: Anfiteatro da FDRP-USP.  

INSCRIÇÕES: https://goo.gl/dVo7J1 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/pQ8Z1q 

 

Filô & Direito Tem Concerto 2017 – Novembro 
A próxima sessão da série “Filô & Direito Tem Concerto” 2017 ocorrerá no dia 08/11/2017, quarta-

feira, às 12h30h, no Auditório da FDRP-USP, com entrada gratuita. 

DATA: 08/11/2017 às 12h30. 

LOCAL: Auditório da FDRP. 

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

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/aZhptq 
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[OPORTUNIDADES DOCÊNCIA]  

Chamada para o Programa de Cátedras Franco-

Brasileiras na USP – 2018 
A Universidade de São Paulo (USP) em parceria com o Consulado Geral da França em São 

Paulo lançam um programa de cátedras para acolher professores ou pesquisadores de 

instituições francesas de ensino e de pesquisa, públicas ou privadas, por um período de 45 dias a 

2 meses, na Universidade de São Paulo. 

INSCRIÇÕES: até 10 de novembro de 2017, por e-mail para a USP, Prof. Raul Machado Neto: 

aucani@usp.br e para o Consulado Geral da França em São Paulo, Dr. Gérard Perrier, através de 

e-mail enviada aos cuidados da Senhora Aurianne Megdoud: 

aurianne.megdoud@diplomatie.gouv.fr 

EDITAL: https://goo.gl/TWLkBy 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/D81h1B 

 

Seleção de Coordenadores de Grupos de Trabalho - 

Congresso Internacional de Altos Estudos em Direito 

(CAED-Jus) 
As candidaturas são individuais e devem ser encaminhadas para o email 

caedjus@institutodialogo.com.br com o título do email “Candidatura – Título do GT”. 

INSCRIÇÕES: até 08/12/2017. 

EDITAL: https://goo.gl/LaqZ4w 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/9zhdtn 

  

[OPORTUNIDADES PESQUISA] 
NOVO 
A partir de agora, todas as chamadas para artigos já publicadas na Agenda e ainda em vigência 

estão disponíveis para consulta no site da FDRP, com acesso pelo link: https://goo.gl/ZFCxWk 

 

Chamada para artigos – II Seminário Internacional de 

Metodologia da Pesquisa Jurídica  

Os resumos expandidos a serem apresentados poderão abordar as mais diversas áreas do 

Direito, desde que sob a perspectiva metodológica. Os melhores trabalhos serão selecionados 

para fins de publicação, com ISBN emitido pela Biblioteca Nacional. 

INSCRIÇÕES: Os artigos devem ser enviados por e-mail, para 

seminariodemetodologiarj@gmail.com, até 12/11/17. 

EDITAL: https://goo.gl/4tsCU1 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/Xww7HD 
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[FORA DA FDRP] 
XXVIII Semana Jurídica da Universidade Estadual 

Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) 

O evento terá como tema "As Reformas Trabalhista e Previdenciária”, contará com quatro mesas 

de palestra e dois minicursos, além de grandes nomes da área do direito trabalhista e 

previdenciário.  

DATA: de 06 a 10 de novembro de 2010. 

LOCAL: Anfiteatro II – UNESP, Franca/SP. 

INSCRIÇÕES: https://goo.gl/3TD2YY (seguir os passos: eventos > eventos no mês > novembro > 

XVIII Semana Jurídica > inscrições online). 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/9R6VZk 

 

Congresso de Direito e Literatura – "Mulher e 

Resistência: Carolina Maria de Jesus" 
Organizado pelo ESAJUP (Escritório de Assessoria Popular da Universidade Federal de 

Uberlândia), tem por objetivo promover a reflexão e conscientização sobre a importância das 

artes, especialmente a literatura, como meio de denúncia da vulnerabilidade social decorrente de 

atos de violência contra mulheres, tomando por referencia principal a história de vida e obra 

literária de Carolina Maria de Jesus. 

DATA: 07 e 08 de novembro de 2017. 

LOCAL: Auditório 5S – Universidade Federal de Uberlândia  

INSCRIÇÕES: As inscrições serão feitas presencialmente no dia e local do evento.  

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

 

Evento “Managing the 2008 financial crisis: how legal 

constraints caused the fragmentation of monetary 

power in Brazil” 
Organizado pelo Departamento de Economia da FEA-RP, o evento contará com a palestra de 

mesmo nome que será ministrada pela Profa. Dra. Camila Villard Duran, docente da FD/USP. 

DATA: 09 de novembro de 2017 às 16h. 

LOCAL: Sala 22 - Bloco B-1 da FEA-RP/USP 

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

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/MVn9yQ 
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[CONTATO] 
E-MAIL: comunicacao.fdrp@usp.br 

FACEBOOK: http://bit.ly/FacebookFDRP 

SITE: http://bit.ly/siteFDRP 
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