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[NOTÍCIAS] 
Curso de Direito da USP fica entre os 50 melhores do 

mundo em ranking internacional 
A USP está entre as melhores universidades do mundo em 41 das 48 áreas específicas avaliadas 

no QS World University Ranking by Subject. O curso de Direito foi mais uma vez classificado 

como um dos 50 melhores do mundo, assim como em 2017.  

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

 

[OPORTUNIDADES PESQUISA] 
Chamada para artigos – Revista da Procuradoria-Geral 

do Banco Central 

Serão aceitos artigos relacionados com as áreas de atuação do Banco Central (Direito Econômico 

da Regulação Financeira). 

INSCRIÇÕES: Os resumos devem ser enviados para o seguinte endereço: 

https://revistapgbc.bcb.gov.br/index.php/revista/information/authors, até 10 de abril de 2018; 

EDITAL: https://goo.gl/D58re7 

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

 

Edital de Abertura de Inscrições do Grupo de Estudos 

e Pesquisa de Direito Internacional Público 
O Núcleo de Estudos de Direito Internacional de Ribeirão Preto (NEDIRP) torna público o edital 

de abertura para a adesão de novos integrantes às atividades do primeiro semestre do ano de 

2018 ao Grupo de Estudos e Pesquisa de Direito Internacional Público com a coordenação e 

orientação do Prof. Dr. Caio Gracco. 

INSCRIÇÕES: até 12 de março de 2018, acesse: https://goo.gl/dVXsKK 

EDITAL: https://goo.gl/1e5KjF 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/sLNxmC 
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[PROGRAME-SE] 
I Simulação do Conselho de Direitos Humanos das 

Nações Unidas da FDRP/USP 
Organizada pelo Núcleo de Estudos de Direito Internacional de Ribeirão Preto (NEDIRP), a 

Simulação terá como base o modelo estabelecido pela World Federation of United Nations 

Associations e o tema será “Eliminação da violência e da discriminação contra mulheres e 

meninas”. 

DATA: de 26 a 28 de março de 2018. 

LOCAL: Anfiteatro da FDRP. 

INSCRIÇÕES: https://goo.gl/1v4zuz 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/247Kz5 

 

[FORA DA FDRP] 
Lançamento do livro “Princípios Constitucionais: 

Contribuições à luz da obra de Sérgio Resende de 

Barros” 
De organização do Prof. Dr. Rubens Beçak, a obra promove um diálogo entre os autores e o 

pensamento de Sérgio Resende de Barros, aplicado à temática dos princípios constitucionais. 

DATA: 5 de março de 2018 das 18h às 21h. 

LOCAL: Faculdade de Direito da USP – Largo São Francisco, 95 – Centro, São Paulo – SP. 

INSCRIÇÕES: Não há necessidade de realizar inscrições prévias. 

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

 

[CONTATO] 
E-MAIL: comunicacao.fdrp@usp.br 

FACEBOOK: http://bit.ly/FacebookFDRP 

SITE: http://bit.ly/siteFDRP 
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