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[NOTÍCIAS]
Parceria entre NAJURP e Defensoria Pública realiza o
1º Curso de Defensoras Populares em penitenciária
feminina
O objetivo é levar conhecimento jurídico às mulheres em cumprimento de pena na Penitenciária
Feminina de Ribeirão Preto, por meio de uma linguagem popular, de modo que elas possam
replicar o conteúdo em suas comunidades e para outras sentenciadas. Além disso, será possível
validar o curso para fins de remição de pena por estudo.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/RrKk7V

Processo seletivo dos Professores de 2018 – Cursinho
Popular da FDRP
Estão abertas as inscrições para vagas de Professores do Cursinho Popular da FDRP para 2018.
O edital e as inscrições podem ser acessados pelo link: https://goo.gl/TG7o6q
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/wBvv35

Abertura de Edital de Transferência Interna 2018 FEARP/USP
A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) de Ribeirão Preto lançou Edital
de Transferência Interna para seus cursos com ingresso no 1º semestre de 2018.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/yPmRKm

[EVENTOS]
I Seminário de Direito Fundamental: uma questão de
consciência
O evento contará com as palestras “Lei ou justiça: um debate não superado" (Dr. Amilton
Bueno); "Educação para Democracia: Benefícios de uma Educação sem Racismo" (Prof. Sílvia
Helena Seixas) e "As Improbidades da Lei de Improbidade" (Prof. Dr. Benedito Cerezzo). Na
ocasião, também haverá o lançamento do Livro "Temas em Efetividade e Legitimidade dos
Direitos Fundamentais” e homenagem ao dia da Consciência Negra.
DATA: 20 de novembro de 2017 às 18h.
LOCAL: Auditório da FDRP.
INSCRIÇÕES: As inscrições serão realizadas no mesmo local e data do evento.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/Mk8SB5

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO]
Estágio – Agência USP de Inovação Polo
Ribeirão Preto
A Agência é o Núcleo de Inovação Tecnológica da USP e atua na gestão de propriedade
intelectual da Universidade, bem como na transferência das tecnologias desenvolvidas pelos
docentes. O estagiário do Direito é responsável principalmente pela análise de contratos e outros
instrumentos jurídicos envolvendo propriedade intelectual e transferência de tecnologia.
INSCRIÇÕES: Currículos para: para andersosaraiva@usp.br, até 22 de novembro de 2017.
EDITAL: https://goo.gl/6iTBY9
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/4AEDoU

Summer School da FFLCH-USP
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP realizará seu
primeiro Summer School. Os cursos são especialmente voltados para alunos de graduação e
pós-graduação que desejam aprofundar seus conhecimentos em assuntos na área de
Humanidades e serão ministrados por docentes provenientes de várias universidades
internacionais parceiras.
DATA: 08 de janeiro a 09 de fevereiro de 2018.
LOCAL: FFLCH – Campus USP São Paulo.
INSCRIÇÕES: As matrículas deverão ser realizadas através do site https://goo.gl/X1dbBP, de
22/11 a 20/12/2017.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/XtchvQ

[OPORTUNIDADES PÓS-GRADUAÇÃO]
Summer School da FFLCH-USP
A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP realizará seu
primeiro Summer School. Os cursos são especialmente voltados para alunos de graduação e
pós-graduação que desejam aprofundar seus conhecimentos em assuntos na área de
Humanidades e serão ministrados por docentes provenientes de várias universidades
internacionais parceiras.
DATA: 08 de janeiro a 09 de fevereiro de 2018.
LOCAL: FFLCH – Campus USP São Paulo.
INSCRIÇÕES: As matrículas deverão ser realizadas através do site https://goo.gl/X1dbBP, de
22/11 a 20/12/2017.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/XtchvQ

[OPORTUNIDADES DOCÊNCIA]
Summer School da FFLCH-USP
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP realizará seu
primeiro Summer School. Os cursos são especialmente voltados para alunos de graduação e
pós-graduação que desejam aprofundar seus conhecimentos em assuntos na área de
Humanidades e serão ministrados por docentes provenientes de várias universidades
internacionais parceiras.
DATA: 08 de janeiro a 09 de fevereiro de 2018.
LOCAL: FFLCH – Campus USP São Paulo.
INSCRIÇÕES: As matrículas deverão ser realizadas através do site https://goo.gl/X1dbBP, de
22/11 a 20/12/2017.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/XtchvQ

[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: Gratuitas, pelo e-mail drrpo@cremesp.org.br ou (16) 3911-6306/6307/6308/6309.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/bGsBNL

[FORA DA FDRP]
II Seminário CAV – Mulheres USP-RP
Na ocasião, haverá apresentação das atividades do CAV no período de Ago/16 a Nov/17;
apresentação do mapeamento sobre igualdade de gênero no campus RP e apresentação das
diretrizes para o enfrentamento de casos de violação de direitos humanos das mulheres.
DATA: 20 de novembro de 2017 das 8h às 12h.
LOCAL: Sala 4 – Bloco B2 da FEARP/USP.
INSCRIÇÕES: Não há necessidade de realizar inscrições prévias para participar do evento.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/7J4mVA

Problemas de saúde mental na vida acadêmica:
impacto e alternativas
O palestrante será o doutor João Paulo Machado de Sousa, psicólogo e docente do Programa de
Pós-graduação em Saúde Mental da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP.
No evento serão apresentados dados e informações sobre transtornos mentais, como depressão
e ansiedade, que afetam estudantes desde a entrada na universidade até a pós-graduação e
como esses transtornos afetam a vida acadêmica.
DATA: 24 de novembro de 2017 às 14h.
LOCAL: Anfiteatro Prof. Dr. Ivo Torres, Bloco A da FEARP/USP.
INSCRIÇÕES: Não há necessidade de realizar inscrições prévias para participar do evento.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/i1iTVj

Seminário “Racismo e Educação Infantil: Infância sem
discriminação”
O evento contará com mesas de debate concernente ao assunto, oficinas e atividade cultural
sobre samba.
DATA: 21 de novembro de 2017 das 08h30 às 18h.
LOCAL: Associação dos Advogados de Ribeirão Preto – AARP. Rua Otto Benz, 1100.
INSCRIÇÕES: Por e-mail para cirandadedireitos@gmail.com ou pelo telefone (16) 3103-3494.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/edRgpT

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

