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[NOTÍCIAS]
Cartilha de Segurança
Tecnologia da Informação

–

Superintendência

de

Organizada pelo Centro de Tecnologia da Informação de Ribeirão Preto, a Cartilha dispõe sobre
medidas de proteção a serem tomadas no ambiente virtual.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/MQRuua

Inscrições abertas para o Programa de Apoio à
Permanência e Formação Estudantil – PAPFE/2018
As inscrições no Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil – PAPFE/2018 para
alunos veteranos (alunos ingressantes na USP até 2017, inscritos ou não no PAPFE em anos
anteriores) estarão abertas até 01/12/2017 com entrega de documentos até 08/12/2017 (prazos
improrrogáveis).
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/PNP2yg

Abertura de Editais de Transferência Interna 2018
entre cursos da USP
Diversas Faculdades da Universidade de São Paulo lançaram Editais de Transferência Interna
para seus respectivos cursos com ingresso no 1º semestre de 2018
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/yPmRKm

[OPORTUNIDADES PÓS-GRADUAÇÃO]
Edital 789/2017 – Programa de Mobilidade de PósGraduação da Red de Macrouniversidades Públicas de
América Latina y el Caribe
A Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI) anuncia o
lançamento do Edital 789/2017 para concessão de bolsas do Programa de Mobilidade de PósGraduação da Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe para períodos
de intercâmbio de 90 a 150 dias (entre maio e dezembro de 2018), em instituições estrangeiras
integrantes da Red Macro.
INSCRIÇÕES: até 09 de janeiro de 2018 e deverão ser realizadas exclusivamente via
Internet, pelo Sistema Mundus.
EDITAL: https://goo.gl/Fd3sHk
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/99vYWj

[OPORTUNIDADES DOCÊNCIA]
Edital 788/2017 – Seleção de Professor da USP para
Representação Acadêmica na Université Sorbonne
Paris Cité (USPC)
A Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI) anuncia o
lançamento do Edital 788/2017 – Seleção de Professor da Universidade de São Paulo (USP) para
Representação Acadêmica na Université Sorbonne Paris Cité (USPC).
INSCRIÇÕES: até 15 de dezembro de 2017 e deverão ser realizadas exclusivamente via
Internet, pelo Sistema Mundus.
EDITAL: https://goo.gl/hVwQns
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/B26dHX

Edital CAPES 36/2017 – Programa de Bolsas para
pesquisa CAPES/HUMBOLD
Parceria com a Fundação Alexander von Humboldt (AvH), o programa concede bolsas de pósdoutorado (estágio pós-doutoral) e pesquisador experiente (estágio sênior) para estudos na
Alemanha em todas as áreas do conhecimento.
INSCRIÇÕES: a próxima chamada encerra suas inscrições no dia 30 de novembro de 2017.
EDITAL: https://goo.gl/VW6g5s
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/VW6g5s

Edital CAPES 39/2017 – Cátedra Rio Branco
O programa selecionará notável pesquisador e professor sênior do Brasil, especialista nas áreas
de Relações Internacionais, Ciência Política ou outras áreas afins com foco na temática sobre
"Novos desafios internacionais para o Brasil". O programa prevê a concessão de uma bolsa, com
duração de 3 a 12 meses para atuar no King's College London, no Reino Unido.
INSCRIÇÕES: até 31 de dezembro de 2017.
EDITAL: https://goo.gl/mLZt3f
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/mLZt3f

Edital CAPES 31/2017 – Programa Capes/Harvard de
Professor Pesquisador Visitante Júnior (PPVJ)
O Programa Capes-Harvard de Professor/Pesquisador Visitante Júnior concederá bolsas na
modalidade de pós-doutorado a professores efetivos de Instituições de Ensino Superior (IES)
brasileiras.
INSCRIÇÕES: até 15 de dezembro de 2017.
EDITAL: https://goo.gl/79hQe5
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/79hQe5

[OPORTUNIDADES PESQUISA]
Chamada para artigos – Revista do Instituto de
Pesquisas e Estudos (RIPE)
A RIPE – Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos: Divisão Jurídica, revista eletrônica, editada
pela Instituição Toledo de Ensino (ITE), receberá comentários jurisprudenciais, resenhas de livros
e pareceres e os mesmos não serão submetidos a revisão por pares. Também serão aceitos
artigos científicos para a publicação.
INSCRIÇÕES: Os artigos devem ser enviados para seguinte endereço: para www.ojs.ite.edu.br,
até 01 de dezembro 2017.
EDITAL: https://goo.gl/a86sMg
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/aRPgQa

Chamada de
Academies

Propostas

–

FAPESP-CONFAP-UK

O programa visa financiar a vinda de cientistas britânicos ao Estado de São Paulo nas
modalidades Pesquisador Visitante e Jovem Pesquisador.
INSCRIÇÕES: até 28 de Fevereiro de 2018.
EDITAL: https://goo.gl/f15waW
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/TFVKHj

Chamada de Propostas – FAPESP/King’s College
London
Serão financiados projetos de pesquisa colaborativa com até 24 meses de duração, em qualquer
área do conhecimento.
INSCRIÇÕES: até 17 de novembro de 2017.
EDITAL: https://goo.gl/qTN8b8
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/TFVKHj

Chamada de Propostas – Programa de Apoio a
Núcleos de Excelência 2017
O programa selecionará Propostas na modalidade Auxílio à Pesquisa - Projeto Temático, em
temas relacionados às mais diversas áreas do conhecimento, em consonância com os objetivos
do Programa Núcleos de Excelência - PRONEX do CNPq.
INSCRIÇÕES: As solicitações serão recebidas pela FAPESP, em fluxo contínuo. As propostas
serão selecionadas enquanto houver recursos disponíveis.
EDITAL: https://goo.gl/ePkTTr
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/TFVKHj

Edital CAPES 40/2017 – Inovação em Educação
O edital tem o objetivo de incentivar a inovação pedagógica por meio de desenvolvimento e
disseminação de ferramentas tecnológicas para uso no ensino, promover a melhoria da qualidade
do ensino superior público por meio de métodos e práticas de ensino-aprendizagem inovadores,
além de estimular o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas existentes para uso público
irrestrito como forma de democratização ao acesso.
INSCRIÇÕES: até 27 de novembro de 2017.
EDITAL: https://goo.gl/BGsja1
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/TFVKHj

[PROGRAME-SE]
Simpósio de Direito Médico – Módulo VIII: Dilemas da
Cirurgia Plástica: dos aspectos bioéticos aos
aspectos jurídicos
A partir de um caso hipotético, o evento abordará o tema em quatro aspectos: aspectos cirurgia
plástica; aspectos bioéticos, aspectos CREMESP; aspectos jurídicos, e, por fim, haverá um bloco
de interação com a plateia.
DATA: 30 de novembro de 2017 às 19h.
LOCAL: Anfiteatro da FDRP/USP.
INSCRIÇÕES: São gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail drrpo@cremesp.org.br ou pelos
telefones (16) 3911-6306/6307/6308/6309.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/bGsBNL

[FORA DA FDRP]
Workshop “Germany and the Academic Excellence
Initiative”
O evento é promovido pela Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), em conjunto com a
Universidade de São Paulo.
DATA: 17 de novembro de 2017 das 10h às 12h.
LOCAL: Sala do Conselho Universitário – Rua da Reitoria, 374. Cidade Universitária, São Paulo.
INSCRIÇÕES: Não há necessidade de realizar inscrições prévias para participar do evento.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/RtJHwi

Palestras USP com Barbara Oakley
A Professora Barbara Oakley estará na Universidade de São Paulo – Campus Butantã para
proferir palestras e realizar atividades com alunos e professores, essencialmente sobre os temas
“Aprendendo a aprender” e “Criação de cursos à distância em formato MOOC”.
DATA: a USP Lecture: “Learning How to Learn” ocorrerá no dia 13/11/17 às 14h e o Workshop:
“Online teaching and learning and how to develop MOOCs” ocorrerá no dia 14/11/17 das 9h às
16h.
LOCAL: Sala do Conselho Universitário – Rua da Reitoria, 374. Cidade Universitária, São Paulo.
INSCRIÇÕES: Não há necessidade de realizar inscrições prévias para participar dos eventos.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/cFG7pf

Simpósio: Métodos Alternativos em Ensino e Pesquisa
Organizado pelo CEUA-FCFRP, o Simpósio contará com as participações da Pró-Reitoria de
Pesquisa, da atual Coordenadora do CONCEA, além de pesquisadores que atuam no
desenvolvimento e uso de métodos alternativos, não apenas na pesquisa, mas no ensino de
graduação e pós-graduação.
DATA: 14 de novembro de 2017 das 14h às 18h.
LOCAL: Auditório do Bloco R da FCFRP/USP.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/JkFUBB
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/JkFUBB

Palestra OAB – Alternativas da Reforma Trabalhista e
suas primeiras alterações
A palestra será ministrada pelos Doutores João Palma e Walney Costa.
DATA: 13 de novembro de 2017 às 19h30.
LOCAL: Casa da Advocacia e da Cidadania de Ribeirão Preto – Rua Cavalheiro Torquato Rizzi,
215.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/uRe6Nt
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/pRzRQJ

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

