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[EVENTOS] 
Festival Sul-Americano de Cultura Árabe (SACA) 
Em parceria com o Núcleo de Estudos de Direito Internacional de Ribeirão Preto - Nedirp, a 

BibliAspa e o GRACIAS (Grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes), o evento 

contará com diversos debates, dentre outras atividades. 

DATA: 20 e 21 de março de 2018 a partir das 19h. 

LOCAL: Faculdade de Direito Ribeirão Preto da USP. 

INSCRIÇÕES: Não há necessidade de realizar inscrições prévias. 

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

 

Palestra Intervenção Federal no Rio de Janeiro 
Organizado pelo Centro Acadêmico Antônio Junqueira de Azevedo, a palestra/debate contará 

com diálogo entre professores de três áreas (Direito Constitucional, Administração e Direito 

Administrativo) que apontarão diversos aspectos acerca do tema. 

DATA: de 19 de março de 2018 às 12h15. 

LOCAL: Anfiteatro da FDRP/USP. 

INSCRIÇÕES: https://goo.gl/5KZBe7 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/o5QzqK 

 

Workshop da Jurisconsultus 
Durante o evento, será apresentada a Empresa Júnior dos alunos da FDRP/USP (funcionamento, 

diretorias, etc), e, também, seu processo de seleção. 

DATA: de 20 de março de 2018 às 19h30. 

LOCAL: Sala C-23 da FDRP/USP. 

INSCRIÇÕES: https://goo.gl/hZZrwS 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/hQfPDk 
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[OPORTUNIDADES PESQUISA]  

Grupo de Estudos e Pesquisa – Sistema 

Constitucional de Proteção dos Animais 
Coordenado pela Profa. Dra. Eliana Franco Neme, o grupo tem por objetivo analisar as questões 

atuais relacionadas ao Direito dos Animais sob a perspectiva dos princípios constitucionais e dos 

tratados internacionais de proteção ao meio ambiente.  

DATA: Aula inaugural no dia 03 de abril a partir das 12h. 

LOCAL: Sala C-31 da FDRP/USP. 

INSCRIÇÕES: Não há necessidade de realizar inscrições prévias para participar das reuniões. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/7c9Mya 

 

GEA-RP (Grupo de Estudos Avançados de Ribeirão 

Preto) - IBCCRIM – Instituto Brasileiro de Ciências 

Criminais 
Por meio da leitura de textos, apresentação de seminários e debate livre entre os alunos, o Grupo 

de Estudos Avançados terá como foco o aprofundamento em assuntos específicos das ciências 

criminais, sendo que o tema central desse ano será “Escolas Penais”.  

DATA: Encontros semanais aos sábados. Início – 24 de março de 2018 das 14h às 16h30. 

LOCAL: 12º Subseção Judiciária da OAB/SP – Ribeirão Preto/SP - Rua Cavalheiro Torquato 

Rizzi, n. 215. 

INSCRIÇÕES: Enviar carta de motivação e currículo para theuan@gmail.com até 18 de março de 

2018. 

EDITAL: https://goo.gl/PTrbts 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/EvSM5M 

 

Chamada para artigos – III CONGRESSO DE DIREITO 

E LITERATURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

UBERLÂNDIA - ENTRELINHAS: A marcha do Brasil no 

século XX rumo à Constituinte de 1988 

Organizado pelo grupo de estudos e extensão Entremeios, parte do Escritório de Assessoria 

Popular da Universidade Federal de Uberlândia, o III Congresso de Direito e Literatura receberá 

artigos que abordem um dos quatros campos temáticos estabelecidos em edital. 

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

entremeiosufu@gmail.com, até 15 de abril de 2018. 

EDITAL: https://goo.gl/Hmxbxt 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/d1k4EP 

 

https://goo.gl/7c9Mya
https://goo.gl/EvSM5M


[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 

 

Filô & Direito Têm Concerto 2018 
A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - Departamento de Música e a 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo convidam para a próxima 

apresentação da série “Filô & Direito Têm Concerto 2018”. 

DATA: 11 de abril de 2018. 

LOCAL: Auditório da FDRP. 

INSCRIÇÕES: Entrada Gratuita. Não há necessidade de realizar inscrições prévias para 

participar do evento. 

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

 

[FORA DA FDRP] 
Inscrições abertas – Curso “Diritto privato europeo e 

italiano” 
Organizado pela Profª. Drª. Maria Cristina De Cicco, o curso tem por objetivo estimular o debate 

entre advogados e juristas brasileiros e italianos para entender a dimensão comparativa da lei e 

desenvolver a busca de soluções para problemas concretos promovendo o melhor modelo 

interpretativo. Destinado para advogados, pesquisadores, doutores, doutorandos e mestrandos. 

DATA: Início – 28 de maio de 2018 e término em 1 de junho de 2018. 

LOCAL: UNICAM – Università degli Studi di Camerino. 

INSCRIÇÕES: Até 15 de maio de 2018 e deverão ser realizadas pelo link: https://goo.gl/eC2vSQ, 

além de ser obrigatório o anexo de documentos dispostos em edital.  

EDITAL: https://goo.gl/Y3mPfC 

 

Inscrições abertas – Coro Universitário USP/RP 
O Coro Universitário é um novo projeto que se iniciou em 2018 e tem como proposta a formação 

de um grande coro, onde alunos de todos os cursos do campus da USP de Ribeirão Preto, 

possam descobrir um talento novo e ou aprimorar seu conhecimento no canto.  

INSCRIÇÕES: ate 30 de março de 2018, pelo link: https://goo.gl/6ppMA4 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/LqQi9R 

 

https://goo.gl/1v4zuz
https://goo.gl/247Kz5
https://goo.gl/eC2vSQ
https://goo.gl/Y3mPfC


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

FACEBOOK: http://bit.ly/FacebookFDRP 

SITE: http://bit.ly/siteFDRP 
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