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98ª Edição – 09/03/2018

[EVENTOS]
Minicurso Biblioteca – FDRP/USP

Organizado pela Biblioteca da FDRP/USP, serão apresentadas as ferramentas de busca,
serviços e noções de normalização segundo a ABNT.
DATA: 12 de março de 2018 às 13h.
LOCAL: Sala B15 – FDRP/USP.
INSCRIÇÕES: Não há necessidade de realizar inscrições prévias para participar do evento.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/sFkx3p

Seminário: A União Européia e seus desafios

Organizado pelo Núcleo de Estudos de Direito Internacional de Ribeirão Preto (NEDIRP), o
evento será ministrado pelo professor Juvelino de Castro e abordará o tema da União Europeia
e seus desafios no cenário de integração.
DATA: 16 de março de 2018 às 08h30.
LOCAL: Auditório – FDRP/USP.
INSCRIÇÕES: Não há necessidade de realizar inscrições prévias para participar do evento.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/hyWDPF

Por que fazer direito?

O grupo PET - Direitos apresenta mais uma edição do evento "Por Que Fazer Direito?", dessa
vez, com o tema "Discriminação, Violência e Permanência na Universidade pública". Haverá
emissão de certificados.
DATA: 12 de março de 2018 às 18h.
LOCAL: FDRP/USP.
INSCRIÇÕES: Não há necessidade de realizar inscrições prévias para participar do evento.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/hyWDPF

[OPORTUNIDADES PESQUISA]
Chamada para artigos – Observatório de Direito e
Relações Internacionais do NEDIRP
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=60c67955d0&jsver=1EY6ZVkj8u8.pt_BR.&view=pt&msg=1628d02f3003ae97&search=inbox&siml=162…
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O NEDIRP receberá artigos que tratem do tema Direito Internacional Desportivo para próxima
coluna Internacional em Análise, a ser publicada em março de 2018.
INSCRIÇÕES: Os artigos devem ser enviados para o seguinte endereço:
editorial.nedirp@gmail.com, até 12 de março de 2018.
EDITAL: https://goo.gl/L1NJc7
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/L1NJc7

Grupo de Estudo e Pesquisa em Direito e Literatura
(Metamorfose)

Coordenado pela Profa. Dra. Iara Pereira Ribeiro, em 2018, as discussões do Grupo terão por
base textos de Ian McEwan, Daniela Arbex, Marjane Satrapi, Ferréz, Bertold Brecht, entre
outros. As reuniões são abertas à comunidade. Haverá emissão de certificados.
DATA: início no dia 13 de março das 18h15 às 19h15.
LOCAL: Sala 205 da FDRP/USP.
INSCRIÇÕES: Não há necessidade de realizar inscrições prévias para participar das reuniões.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/vritib

[OPORTUNIDADES DOCÊNCIA]
Chamada para comunicações – Jornadas “Jovens
Pesquisadores em Ciências Humanas e Sociais:
Olhares Cruzados França-Brasil”
Serão recebidos trabalhos de pesquisadores (nível Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado) na
área das Ciências Humanas e Sociais de apresentarem seus projetos de pesquisa em
andamento ou recentemente concluídos (no ano que precedeu o evento).
INSCRIÇÕES: Os interessados deverão enviar currículo e um resumo de 300 palavras (em
francês e em português) até 02/04/2018 para o e-mail: jeuneschercheursSHS@ambafrancebr.org.
EDITAL: https://goo.gl/Qk5Ccg
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/AWzNfc

FAPESP e WWU abrem chamada para mobilidade de
pesquisadores

Estão abertas as inscrições para o programa SPRINT – São Paulo Researchers in
International Collaboration. Trata-se de uma iniciativa da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP) em convênio com a Universidade Münster (WWU), da
Alemanha.
INSCRIÇÕES: até 30 de abril de 2018.
EDITAL: https://goo.gl/GJspJp
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/GJspJp

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO]
Edital 832/2018 - Mobilidade Internacional para
Alunos de Graduação - Convênios FDRP

A Comissão de Relações Internacionais e o International Office da Faculdade de Direito de
Ribeirão Preto (FDRP) anunciam a abertura de Edital para 23 (vinte e três) vagas destinadas a
indicação de estudantes para Instituições de Ensino Superior (IES) estrangeiras conveniadas
com a FDRP para intercâmbio acadêmico durante o segundo semestre de 2018.
INSCRIÇÕES: Deverão ser realizadas de 12 a 23 de março de 2018 através
do Sistema Mundus.
EDITAL: https://goo.gl/nz46yP
Õ
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=60c67955d0&jsver=1EY6ZVkj8u8.pt_BR.&view=pt&msg=1628d02f3003ae97&search=inbox&siml=162…
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+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/mrGqBp

Curso de Latim – níveis básico e intermediário

Estão abertas as matrículas para ambas as turmas do curso de Latim coordenado pelo Prof.
Nuno Coelho e ministrado pelo Prof. Dr. Paulo Veiga. Haverá emissão de certificados.
INSCRIÇÕES: Serão realizadas presencialmente no primeiro dia de aula.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/GCKmFU

[OPORTUNIDADES PÓS-GRADUAÇÃO]
Chamada para comunicações – Jornadas “Jovens
Pesquisadores em Ciências Humanas e Sociais:
Olhares Cruzados França-Brasil”
Serão recebidos trabalhos de pesquisadores (nível Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado) na
área das Ciências Humanas e Sociais de apresentarem seus projetos de pesquisa em
andamento ou recentemente concluídos (no ano que precedeu o evento).
INSCRIÇÕES: até 30 de abril de 2018.
EDITAL: https://goo.gl/GJspJp
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/GJspJp

FAPESP e WWU abrem chamada para mobilidade de
pesquisadores

Estão abertas as inscrições para o programa SPRINT – São Paulo Researchers in
International Collaboration. Trata-se de uma iniciativa da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP) em convênio com a Universidade Münster (WWU), da
Alemanha.
INSCRIÇÕES: até 30 de abril de 2018.
EDITAL: https://goo.gl/GJspJp
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/GJspJp

Curso de Latim – níveis básico e intermediário

Estão abertas as matrículas para ambas as turmas do curso de Latim coordenado pelo Prof.
Nuno Coelho e ministrado pelo Prof. Dr. Paulo Veiga. Haverá emissão de certificados.
INSCRIÇÕES: Serão realizadas presencialmente no primeiro dia de aula.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/GCKmFU

[PROGRAME-SE]
Palestra Intervenção Federal no Rio de Janeiro

Organizado pelo Centro Acadêmico Antônio Junqueira de Azevedo, a palestra/debate contará
com diálogo entre três professores (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: Não há necessidade de realizar inscrições prévias para participar do evento.
+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.
Õ
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=60c67955d0&jsver=1EY6ZVkj8u8.pt_BR.&view=pt&msg=1628d02f3003ae97&search=inbox&siml=162…
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INSCRIÇÕES: https://goo.gl/hZZrwS
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/hQfPDk

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]
Open Nexos 2018

Durante o evento, será apresentada a Nexos Gestão Pública, que é um grupo de cultura e
extensão da FEA-RP/USP, e, também, seu processo de seleção.
DATA: de 14 de março de 2018 às 16h.
LOCAL: FEARP-USP.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/65tDE7
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/5rVMJj

[CONTATO]

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