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Fundada em 1934, a Universidade 
de São Paulo (USP) é uma das mais 
prestigiadas instituições de ensino e 
pesquisa do Brasil, estando também 
entre as melhores Universidades do 
mundo.

No primeiro momento, um grande 
número de professores estrangeiros foi 
convidado para dar as primeiras aulas 
da Universidade, trazendo com eles 
novos padrões de pesquisa da Europa.  

Com vários campi distribuídos por 
oito cidades (Bauru, Lorena, Piracica-
ba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São 
Carlos, São Sebastião e São Paulo) no 
Estado de São Paulo, as Faculdades da 
USP englobam a maioria dos cursos e 
proveem um ambiente fértil para estu-
do e pesquisa.

Atualmente, a comunidade USP tem 
cerca de 110.000 alunos matriculados 
em 240 cursos de graduação, entre 
todas as áreas do conhecimento, dis-
tribuídas em 42 unidades de ensino e 
pesquisa; 607 programas de pós-gra-
duação (com 308 cursos de mestrado 
e 299 cursos de doutorado) e 1.119 cur-
sos extracurriculares. A USP tem 48 
escolas e institutos, 4 museus, 4 hos-
pitais e centros de saúde, bem como 
várias bibliotecas.

Established in 1934, the University 
of São Paulo (USP) is one of the most 
prestigious higher education and 
research institutions in Brazil and 
figures amongst the best universities 
in the world. 

In the early days, a large number 
of foreign professors were invited 
to lecture, bringing with them new 
standards of research from Europe.

With several campi distributed over 
eight cities (Bauru, Lorena, Piracicaba, 
Pirassununga, Ribeirão Preto, São 
Carlos, São Sebastião and São Paulo) 
within the State of São Paulo, the 
Schools of USP cover most of the 
disciplines and provide the students 
with a fertile study and research 
environment.

 Currently, the USP community 
has approximately 110,000 students 
enrolled in 240 undergraduate 
programmes, dedicated to all fields of 
knowledge, distributed in 42 units of 
teaching and research; 607 graduate 
programmes (with 308 master´s 
courses and 299 PhD courses) and 
1,119 extracurricular courses. USP has 
48 schools and institutes, 4 museums, 
4 hospitals and health care centres as 
well as several libraries.

A Universidade de 
São Paulo

The University of 
São Paulo
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mento do Brasil, sendo uma das cida-
des mais ricas do Estado de São Paulo. 
A cidade merece destaque por sua eco-
nomia diversificada e seu alto padrão 
de vida. A renda per capita é semelhan-
te à de alguns países da Europa Medi-
terrânea e duas vezes maior do que a 
média brasileira.

Está situada a 313 quilômetros de dis-
tância da capital do Estado, e está muito 
perto de importantes centros consumi-
dores. A alta qualidade da infra-estrutura 
de transporte e comunicação  garante 
fácil acesso a essas áreas. É uma cidade 
tipicamente urbana, cuja economia 
forte é apoiada na agricultura, comér-
cio e indústria de serviços.

Ribeirão Preto é responsável por 
30 por cento do combustível etanol 
do Brasil, um combustível alternativo 
ao petróleo. O auge da atividade 
sucroalcooleira trouxe uma nova era 
de prosperidade para a cidade du-
rante a década de 1980 e início de 
1990. Isso aumentou a riqueza da 
cidade e transformou-a em um so-
fisticado centro de serviços.

A cidade também é conhecida pela 
qualidade do chopp, muito popular no 
país. A terceira maior casa de ópera do 
Brasil é em Ribeirão Preto. O Teatro 
Pedro II abriga a Orquestra Sinfônica 
de Ribeirão Preto, uma das mais anti-
gas e mais importantes do país.

Anualmente a cidade recebe uma sé-
rie de eventos, como a Agrishow (Feira 
Internacional de Tecnologia Agrícola 
em Ação), Feira Nacional do Livro de 
Ribeirão Preto (segunda maior feira ao 
ar livre no Brasil), Stock Car Brasil, en-
tre outros. Em 2014 a cidade foi eleita 
sub-sede para a Copa do Mundo FIFA, 
recebendo a seleção francesa de futebol.

Ribeirão Preto foi escolhida para 
abrigar a FDRP-USP pela sua locali-
zação em uma área economicamente 
importante, entre as 30 cidades brasi-
leiras de maior PIB. No passado, Ribei-
rão Preto era um centro de produção 
de café, responsável por grande parte 
do crescimento da cidade na primeira 
metade do século XX. Embora agora a 
sua produção agrícola seja apenas uma 
fração do que era no passado, continua 
a ser um dos centros de convergência 
para os agricultores, empresários e po-
líticos com o intuito de discutir e elabo-
rar políticas para o setor.

Ribeirão Preto está localizada em 
uma das regiões de maior desenvolvi-

A Cidade de Ribeirão Preto
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one of the richest cities in the State of 
São Paulo. The city deserves to stand out 
by its diversified economy and its high 
standard of living (income, consumption 
and life expectancy). The per capita 
income is similar to that of some 
countries in Mediterranean Europe and 
twice as much as the Brazilian average.

It is situated 313 km (194.5 miles) 
away from the capital of the State and 
is very close to important consumer 
centres. The high quality of transport 
and communication infrastructure 
guarantees easy access to these areas. 
It is a typically urban city whose strong 
economy is supported by agriculture, 
commerce and service industry.

Ribeirão Preto was chosen as the 
location for the School because it is an 
economically important area in the 
Brazilian countryside – it has the 30th 
largest GDP of all Brazilian cities. In 
the past, Ribeirão Preto was a centre 
of coffee production, which accounted 
for much of the growth of the city in the 
first half of the last century. Though now 
its agricultural production is a fraction 
of what it was in the past, it remains 
one of the centres to which farmers, 
businesspersons and politicians converge 
to discuss and elaborate policies for the 
sector. 

Ribeirão Preto is located in one of 
Brazil’s fastest developing region, being 

Ribeirão Preto is being responsible 
for 30 percent of Brazil’s sugarcane 
ethanol fuel, an alternative fuel. The 
sugarcane activity brought a new 
age of prosperity for the city during 
the 1980s and early 1990s. This 
has increased the city’s wealth and 
turned it into a sophisticated centre 
of services.

The city is also known for the 
quality of the draft beer, really 
popular in the country. The third 
largest opera house in Brazil is in 
Ribeirão Preto. The Pedro II is home 
to the Ribeirão Preto symphony 
orchestra, one of the oldest and most 
important orchestras in Brazil. 

Annually, the city hosts a number 
of events, such as the Agrishow 
(International Fair of Agricultural 
Technology in Action), National Book 
Fair of Ribeirão Preto (second largest 
outdoor fair in Brazil) and the Stock 
Car Brazil, among others. In 2014 
the city  was elected sub-office to the 
FIFA World Cup, receiving the French 
national football team. 

Ribeirão Preto City
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tologia). Desde então, várias especiali-
dades acadêmicas foram adicionadas, 
como física, matemática, química, 
biologia, psicologia e educação. Mais 
recentemente, o Campus também 
recebeu as escolas de Administração, 
Economia e Contabilidade, Direito, 
Educação Física e o Departamento de 
Música. Sendo este um ponto impor-
tante para a integração dos alunos e a 
interdisciplinaridade de áreas.

O Campus é bem conhecido tanto 
pela sua semelhança a um belo parque 
quanto pela sua excelência acadêmica. 
Não é apenas o 2º maior campus da 
USP em termos de especialidades aca-
dêmicas, mas também em produção 
científica.  

No inicio de suas atividades, em 
1950, as Faculdades eram das ciências 
da saúde (ciências médicas e de enfer-
magem, ciências farmacêuticas, odon-

academic specialities have been added, 
such as physics, mathematics, chemistry, 
biology, psychology and education. 
More recently, the Campus also 
received the schools of Business, Law, 
Physical Education and a Department 
of Music. This is an important point 
for the integration of students and 
interdisciplinary areas. 

The Campus is well known for both 
its beautiful park-like setting and 
academic excellence. It is not only 
the 2nd largest USP campus in terms 
of academic specialities, but also in 
scientific production.

 When the Campus was originally 
laid out in the 1950´s, it was essentially 
a health sciences campus (medical 
and nursing sciences, pharmaceutical 
sciences, dentistry). Since then, several 

O Campus de Ribeirão Preto The Campus of Ribeirão Preto
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A Universidade possui um Escritório 
Internacional bem desenvolvido que 
proporciona apoio para estrangeiros 
que queiram vir ao Brasil e durante seu 
período de estudos/pesquisa. A USP 
possui profissionais pra acompanhar 
os visitantes (estudantes e docentes) 
com os procedimentos de visto junto à 
polícia federal. Além disso, apesar de a 
maioria das disciplinas serem ensinadas 
em português, algumas são oferecidas 
em inglês e um curso de língua portu-
guesa é disponibilizado aos estrangeiros. 
O campus de Ribeirão Preto é extenso, 
com uma importante biblioteca, centro 
de esportes e atividades físicas, wi-fi 
gratuito, ônibus interno gratuito, la-
boratórios computacionais e refeições 
subsidiadas e a baixo custo no Restau-
rante Universitário. 

The University has a well-developed 
international office that provides 
support for foreigners willing to 
come to Brazil and during their 
study/research period.  USP offers 
professionals to accompany the 
visitors (students or professors) with 
the VISA procedures at the Federal 
Police.  Also, even though most of the 
subjects are taught in Portuguese, 
some of the regular subjects are taught 
in English and a Portuguese Language 
course is offered for foreigners. The 
Ribeirão Preto campus is a huge 
campus with an important library, 
sports and recreation center, free 
Wi-Fi, free internal bus, computer 
labs and low cost subsidized meals in 
university restaurant.

Internacionalização Internationalization
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História

A Faculdade de Direito de Ribei-
rão Preto - USP (FDRP) foi criada em 
2007, recebendo sua primeira turma 
em 2008. Somos uma das Faculdades 
mais jovens da Universidade de São 
Paulo, sendo a sua segunda Faculdade 
de Direito, a primeira fora da Capital, 
São Paulo. Um dos principais obje-
tivos da FDRP é tornar-se uma refe-
rência para estudos jurídicos em todo 
o Brasil e na América Latina, propor-
cionando aos nossos alunos um ensino 
jurídico que lhes dê as ferramentas e 
habilidades necessárias para enfrentar 
os problemas jurídicos da sociedade 
cada vez mais complexos. Isso é ex-
tremamente importante em um país 
como o Brasil, onde as demandas por 
igualdade social e proteção ambiental 
muitas vezes entram em conflito com 
as necessidades e as implicações de 
uma economia em desenvolvimento 
em um mundo globalizado e interde-
pendente.

 Neste contexto, os alunos são 
motivados a analisar criticamente os 
fenômenos jurídicos e sociais em um 
ambiente que abraça a interdiscipli-
naridade, incentiva o trabalho em 
equipe, estimula a aprendizagem 
autônoma e contribui para o desenvol-
vimento da consciência cívica e humana.

History

The Law School of Ribeirão Preto 
(FDRP) of University of São Paulo was 
established in 2007, welcoming its 
first class in 2008. We are one of the 
youngest Schools of the University of 
São Paulo, and its second Law School, 
the first outside the Capital, São 
Paulo. One of FDRP main objectives 
is to become a reference for legal 
studies in and across Brazil and Latin 
America, providing our students 
with a legal education that gives 
them the tools and skills they need 
to tackle the increasingly complex 
juridical problems that arise in a 
complex society. This is exceedingly 
important in a country such as Brazil, 
where demands for social equality 
and environmental protection are 
often in conflict with the needs and 
implications of a developing economy 
in a globalized and interdependent 
world. 

In this context, students are motivated 
to critically analyse legal and social 
phenomena in an environment that 
embraces interdisciplinarity, encourages 
teamwork, stimulates autonomous 
learning and contributes to the 
development of civic and human 
awareness.

Faculdade de Direito 
de Ribeirão Preto

Law School of 
Ribeirão Preto
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O curso de Direito

Nosso currículo abrange não somente 
todos os campos clássicos do Direito, 
tais como Direito Constitucional, Di-
reito Processual, Direito Penal, Direito 
das Obrigações, Direito Imobiliário, 
Direito Societário, Direito Tributário, 
Direito do Trabalho, Direito de Fa-
mília, Direito Administrativo, Direito 
Internacional e Conflito em Direito, 
mas também inclui cursos sobre áreas 
mais específicas, tais como a Integra-
ção Econômica Regional, Relações de 
Consumo, Concorrência (Antitruste), 
Direito da Saúde, Direito Desportivo, 
Direitos Humanos e outros, projetados 
para dar aos alunos um ponto de vista 
crítico e/ou interdisciplinar sobre os 
problemas legais, como Jurisprudência, 
Filosofia, Sociologia, Teoria Política, 
Contabilidade, Economia e Matemática. 

A Faculdade é composta por profes-
sores de carreira, todos doutorados, 
dos quais cerca de 70% são de dedica-
ção integral. Nossas salas de pequeno 
porte permitem uma maior proximi-
dade entre professores e alunos, 
aumentando as oportunidades de 
intercâmbio intelectual na comuni-
dade acadêmica.

Law degree

Our curriculum covers not only all 
classical fields of the Civil Law, such as 
Constitutional Law, Procedural Law, 
Criminal Law, Law of Obligations, 
Property Law, Corporate Law, Tax Law, 
Labour Law, Family Law, Administrative 
Law, International Law, Conflict of 
Laws, but also includes courses on 
more specific areas, such as Regional 
Economic Integration, Consumer Relations, 
Competition (Antitrust), Health Law, 
Sports Law, Human Rights and others, 
designed to give the students a critical 
and/or interdisciplinary point of view 
about the legal problems such as 
Jurisprudence, Philosophy, Sociology, 
Political Theory, Accountancy, 
Economics and Mathematics.

 The School is composed of tenure-
track professors, all of them PhD holders, 
of whom about 70% are full-time. 
Our small-sized classes allows greater 
proximity between professors and 
students, increasing the opportunities 
for intellectual interchange in a vibrant 
academic community.
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Principais características 

Nosso curso de Direito oferece 100 
vagas a cada ano (duas turmas com 50 
alunos cada), com a duração mínima de 
5 anos, sendo os dois primeiros anos 
com aulas em tempo integral.

A partir do terceiro ano, o curso tem 
aulas em tempo parcial, o que torna 
possível para os alunos a realização de 
estágio e/ou desenvolvimento de ativi-
dades de pesquisa e extensão, que são 
enfatizadas no nosso projeto pedagógico.

Com base nas disciplinas obrigatórias 
já aprendidas, o estudante de graduação 
será capaz de complementar seus 
estudos do sétimo ao décimo semestre, 
escolhendo disciplinas eletivas que 
melhor se encaixem no que ele tenha 
planejado para sua carreira tanto 
profissional quanto acadêmica. 

Nosso programa é focado em pesquisa, 
não apenas preocupando-se com a 
pesquisa necessária para a conclusão 
do curso, mas também com outras 
importantes pesquisas que o estudante 
poderá desenvolver durante o curso.

A nossa Faculdade de Direito oferece 
comodidades modernas, incluindo 
internet sem fio, salas de aula total-
mente equipadas, biblioteca, um anfi-
teatro e um auditório.

Main features

The Law School bachelor’s degree 
programme offers 100 vacancies each 
year (two classes with 50 students each) 
having the minimum duration of 5 
years, being the first two years full-time. 

From the third year on, the programme 
is part-time, what makes it possible for 
the students to begin their internship 
and/or to develop research and outreach 
activities, which are emphasised in our 
pedagogical project.

Based on the compulsory subjects 
already taken, the undergraduate 
student will be able to complement his/
her studies as of the seventh to the tenth 
semester by choosing elective subjects 
that better fit in what he/she has 
planned either for a professional career 
or an academic research.

Our programme is focused on 
research, not only concerning the 
end of course essay, but also on other 
important research projects that the 
undergraduate student will be able to 
carry out during the course.

 Our Law School provides modern 
facilities, including wireless internet, 
fully-equipped classrooms, library, an 
amphitheatre, and an auditorium.
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A cada ano, a nossa Faculdade recebe 
uma nova turma composta por 100 
alunos de graduação, selecionados em 
um processo de admissão altamente 
competitivo, para um programa de 
duração de cinco anos, ao final do qual 
o grau de Bacharel em Direito é con-
cedido. Ao contrário de quase todas as 
outras Faculdades de Direito no Brasil, 
nosso curso de graduação exige dedi-
cação em tempo integral do primeiro 
ao quarto semestre, tornando-se dedicação 
em tempo parcial a partir do quinto 
semestre, permitindo assim aos alunos 
maior disponibilidade de tempo para a 
pesquisa extracurricular, atividades de 
extensão e estágios.

Each year, our School welcomes 
a new class composed of 100 
undergraduate students, selected in a 
highly competitive admission process, 
to a five-year duration programme at 
the end of which the degree of Bachelor 
of Laws is awarded. Unlike almost 
all other Law Schools in Brazil, the 
undergraduate programme requires 
full-time dedication from the students 
from the first to the fourth semester, 
becoming part-time from the fifth 
semester on, to allow the students time 
for extracurricular research, outreach 
activities and internships.

Graduação Undergraduate
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de estudos da  Faculdade, a FDRP criou 
um sistema de estágio curricular obriga-
tório, por meio da celebração de acordos 
específicos com várias entidades públicas 
e escritórios de advocacia, que permite 
aos alunos associar teoria e prática. Além 
disso, procura ampliar a responsabilidade 
do aluno e a sua inclusão na realidade social.

Cultura e Extensão

As atividades de extensão transferem 
o conhecimento adquirido na FDRP
-USP para a sociedade, por intermédio 
de cursos, assessorias, consultorias, pro-
moção de eventos e projetos de assistên-
cia voltados à comunidade. 

Pesquisa

A pesquisa é fundamental para que os 
graduandos se envolvam em atividades 
extracurriculares durante sua vida 
acadêmica. Ela tem grande importância 
na formação dos bacharéis, trazendo 
uma experiência de análise com reflexos 
significativos na futura carreira acadê-
mica ou profissional.

Neste contexto, a FDRP-USP tem 
difundido fortemente a atividade de 
pesquisa entre os alunos por meio de 
vários programas  e busca de apoio em 
órgãos de fomento à pesquisa (FAPESP, 
CNPq, Santander Universidades, entre 
outros).

Os projetos de pesquisa desenvolvidos 
pelos docentes e discentes da FDRP-USP 
envolvem, atualmente, estudos jurídi-
cos interdisciplinares ligados a temáti-
cas como: políticas públicas, direitos 
humanos, direito das infraestruturas, 
democracia, novas tecnologias, susten-
tabilidade e conflitos socioambientais, 
reforma agrária, recuperação de terras 
públicas, agronegócio sucro-energético, 
relações de gênero, violência familiar e 
contra crianças/adolescentes, inclusão 
social, direito ao trabalho decente, di-
reito à saúde, acesso à justiça e direitos 
fundamentais individuais e coletivos, 
mecanismos alternativos de solução de 
controvérsias, dentre outros. 

Estágio Curricular 
Obrigatório

Com o objetivo de implementar uma 
prática jurídica integrada ao programa 

The research projects undertaken 
by faculty and students of FDRP -USP 
involves currently interdisciplinary 
legal studies related to themes such 
as public policy, human rights, 
right of infrastructure, democracy, 
new technologies, sustainability and 
environmental conflicts, agrarian reform, 
recovery of public land, agribusiness 
sugar and energy, gender relations, 
and family violence against children 
/ adolescents, social inclusion, right 
to decent work, right to health, access 
to justice and fundamental individual 
and collective rights, alternative dispute 
resolution mechanisms, among others.

Compulsory Curricular
Clerkship

With the purpose of implementing 
an integrated legal practice within 
the syllabus, the School has 
created a system of compulsory 
curricular internship by means of 
specific agreements with various 
public entities and law firms which 
allows  the students to associate 
theory and practice. Additionally, it 
seeks to foment students’ sense of 
responsibility and their inclusion in 
social reality.

Outreach

Outreach activities transfer knowledge 
acquired in FDRP-USP to society, by 
training, advisory, consulting, event 
promotion and assistance projects 
focused on community.

Research

Research  is essential for undergraduates 
to engage in extracurricular activities 
during their academic life. It has 
great importance in their education, 
bringing an experience of analysis 
with significant consequences for their 
future academic or professional career.

In this context, FDRP - USP has strongly 
widespread research activities among 
students through many research 
programmes and seeks support for 
research at funding agencies (FAPESP, 
CNPq, Santander Universities, among 
others).
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Fundamentais na Construção do Estado 
Democrático de Direito.

A primeira tem projetos voltados 
à compreensão do desenvolvimento 
como direito, como princípio e como 
finalidade, e do seu quadro institucio-
nal no marco do Estado Democrático 
de Direito. Já a segunda problematiza 
a relação entre o direito, o desenvolvi-
mento e as exigências contemporâneas 
de justiça e cidadania, em um ambiente 
polifônico em termos de perspectivas 
metodológicas e teóricas.

O curso de pós-graduação iniciou-se 
em 2014.  A área de concentração do 
Programa é Desenvolvimento no Estado 
Democrático de Direito, reunindo pes-
quisas sobre o desenvolvimento social, 
econômico e cultural no contexto da 
construção do Estado Democrático de 
Direito, entendido como desafio e ta-
refa permanentes.

A área de concentração abrange 
duas linhas de pesquisa: Desenvol-
vimento, Democracia e Instituições; 
e Racionalidade Jurídica e Direitos 

 The first one consists of projects aimed 
at understanding the development as 
a right, as a principle and as a purpose, 
and its institutional framework within 
the Democratic State of Law. The second 
questions the relationship between law, 
development and the contemporary 
requirements of justice and citizenship 
in a polyphonic environment   in terms 
of methodological and theoretical 
perspectives.

The graduate course began in 2014. 
The Graduate Programme offers studies 
in the area of Development in the 
Democratic State of Law, allowing for 
research on the social, economic and 
cultural development in the context of the 
construction of a democratic state, which 
is seen as a permanent task and challenge. 

The Programme comprises two lines of 
research: Development, Democracy and 
Institutions; and Juridical Rationality and 
Fundamental Rights in the building of the 
Democratic State of Law.

Pós-Graduação Graduate
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A Biblioteca tem uma coleção signi-
ficativa de livros e periódicos e está 
sendo desenvolvida com o objetivo de 
acumular as melhores e mais repre-
sentativas obras jurídicas nacionais e 
internacionais. Os alunos e professores 
também têm livre acesso a impor-
tantes bases de dados jurídicos como 
Lexis-Nexis, JSTOR e Heinonline, po-
dendo acessá-las em casa ou na Faculda-
de. Através do sistema USP de Biblio-
tecas alunos e professores também 
têm acesso aos catálogos de todas as 
70 bibliotecas da USP.

The Library has a collection of 
significant books and periodicals 
and is being developed in order 
to accumulate the best and most 
representative production both from 
Brazilian and foreign legal scholars. 
The major electronic databases, such 
as Lexis-Nexis, JSTOR and Heinonline, 
are freely accessible on the School 
computer network or at home, and, 
through interlibrary loan, professors 
and students have quick and easy access 
to the catalogue of all 70 libraries of the 
University of São Paulo.

Biblioteca Library
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ExpEdiEntE

Reitor: Prof. Dr. Marco Antônio Zago
diretor: Prof. Dr. Umberto Celli Junior
presidente da Comissão de Relações 
internacionais: Prof. Dr. Alessandro Hirata
Organização: Claudia Sarkis Rezende
Fotografia: Leonardo Costa Rezende, 
Paulo Bruna Arquitetos e Arquivo da FDRP.
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