
 

9ª Edição – 04/09/2015 

Oportunidades Graduação 

Processo Seletivo 02/2015 – Programa de Intercâmbio da 
CRInt/International Office FDRP para o 1° semestre de 2016 
Está aberto o edital do Processo Seletivo 02/2015 – Programa de Intercâmbio da CRInt/ International 
Office FDRP para o 1° semestre de 2016 com vagas em universidades da Alemanha, Itália e Peru. 

Inscrições: até 18/09/2015, às 17h. 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2015/09/Edital-Processo-Seletivo-02.2015-
Programa-de-Interc%C3%A2mbio-da-CRInt-International-Office-FDRP-para-o-1%C2%B0-semestre-de-
2016.docx 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/processo-seletivo-022015-programa-de-intercambio-da-
crintinternational-office-fdrp-para-o-1-semestre-de-2016/ 

Curso: How To Write An Essay 
Curso online gratuito oferecido pela University of California at Berkeley com duração de 5 semanas e início 
dia 14 de setembro de 2015. 

Mais informações: https://www.edx.org/course/how-write-essay-uc-berkeleyx-colwri2-1x 

Curso: English Grammar and Essay Writing 
Curso online gratuito oferecido pela University of California at Berkeley. A duração depende do ritmo de 
aprendizagem do aluno, pois o curso está em arquivo. O curso está em arquivo, portanto não será possível 
obter certificado, participar de fóruns, ou de ter sua escrita corrigida pelo instrutor. 

Passos para inscrição no curso: Registrar-se na plataforma EDx (https://www.edx.org/) > Receber link de 
ativação da conta por email > Ativar a conta > Ir na plataforam EDx e escolher o curso > Inscrever-se no 
curso. 

Mais informações: https://www.edx.org/course/english-grammar-essay-writing-uc-berkeleyx-colwri2-2# 
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Curso: A Beginner's Guide to Writing in English for University 
Study 
Curso online gratuito oferecido pela Lancaster University. Duração de 5 semanas e início dia 28 de 
setembro de 2015 

Passos para inscrição: Registrar-se na plataforma FUTURE LEARN ( https://www.futurelearn.com/) > Ir na 
plataforma FUTURE LEARN e escolher o curso > Inscrever-se no curso. 

Mais informações: https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study 

 

Oportunidades Pós-Graduação 

Call for Proposals - ‘EPFL Fellows’ Postdoctoral Fellowships 
O objetivo do programa é atrair pesquisadores experientes de qualquer nacionalidade para lhes fornecer 
condições para a pesquisa, desenvolver seu potencial de liderança e posicioná-los para o sucesso futuro 
como líderes de pesquisa através de um intensivo treinamento. 

Inscrições: até 01/10/2015. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/call-for-proposals-epfl-fellows-postdoctoral-fellowships/ 

 

Oportunidades Docência 

Inscrições abertas para o Edital 2015 USP/COFECUB 
Encontram-se abertas as inscrições para submissão de propostas para o Edital 2015 do Programa 
USP/COFECUB. 

Inscrições: até 15/09/2015. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/inscricoes-abertas-para-o-edital-2015-uspcofecub/ 

 

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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