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Notícias 

Curso de Direito da FDRP recebe 5 estrelas pelo Guia do 
Estudante 
O Guia do Estudante Profissões Vestibular 2016, que passará a circular nas bancas a partir do dia 9 de 
outubro, concedeu cinco estrelas a 107 dos 121 cursos avaliados pela publicação, o que representa 11 
cursos a mais do que a avaliação do ano passado. Além desses, 14 cursos receberam quatro estrelas. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/curso-de-direito-da-fdrp-recebe-5-estrelas-pelo-guia-do-
estudante/ 

Novo material institucional da FDRP disponível 
O novo material institucional da FDRP já está disponível no site da Faculdade. O material conta com 
diversas informações sobre a Faculdade para apresenta-la ao público em geral. 

Material disponível em: http://www.direitorp.usp.br/a-fdrp/ 

Link direto: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2014/03/Livreto_Online.pdf 

NAJURP recebe apoio de Programa do Governo Federal 
O Núcleo de Assessoria Jurídica Popular de Ribeirão Preto (NAJURP) foi selecionado em Edital do Programa 
de Extensão Universitária (ProExt), programa do Governo Federal, vinculado ao Ministério da Educação, 
que tem o objetivo de apoiar as instituições públicas de ensino superior no desenvolvimento de programas 
ou projetos de extensão que contribuam para a implementação de políticas públicas com ênfase na 
inclusão social. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/najurp-recebe-apoio-de-programa-do-governo-federal/ 

FDRP terá Escritório de Práticas Jurídicas 
É com grande satisfação que o Prof. Dr. Umberto Celli Junior, Diretor da Faculdade de Direito de Ribeirão 
Preto, anuncia a implantação do futuro Escritório de Práticas Jurídicas da FDRP/USP em novo espaço físico. 
A faculdade foi contemplada com verbas da administração central da USP para reforma da Casa 4, na rua 
dos Bambus, próxima à FDRP, que abrigará o local. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/fdrp-tera-escritorio-de-praticas-juridicas/ 
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Eventos 

Concurso para o Título de Livre-Docência junto ao DDP – Área 
de Direito Internacional 
Os candidatos Marco Aurélio Gumieri Valério e Gustavo Assed Ferreira participarão do concurso para o 
Título de Livre-Docência junto ao Departamento de Direito Público na área de Direito Internacional pelo 
Edital FDRP 21/2014. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/concurso-para-o-titulo-de-livre-docencia-junto-
ao-ddp-area-de-direito-internacional/ 

 

Oportunidades Graduação 

Inscrições abertas para TOEFL gratuito aos alunos USP 
Dentro da iniciativa “Inglês na USP”, está sendo realizada uma segunda oferta de 2.400 exames TOEFL ITP 
gratuito aos alunos de graduação e pós-graduação da USP, no âmbito do Programa Idiomas sem Fronteiras 
– IsF. 

Inscrições: até 23/09/2015 ou até acabarem as vagas. 

Edital: http://isf.mec.gov.br/ingles/images/2015/agosto/Edital_n23_2015_Demanda_2_2015.pdf 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/inscricoes-abertas-para-toefl-gratuito-aos-alunos-usp/ 

II Concurso do Método do Caso e do Problema em Direito 
Privado – Encerramento das Inscrições 
Com o objetivo de divulgar métodos de ensino diversos das aulas expositivas, bem como promover a 
interação entre estudantes e pesquisadores, o Grupo de Pesquisa Extraversão, sob Coordenação Científica 
do Professor Associado Luciano de Camargo Penteado promove e realiza um concurso envolvendo a 
confecção de materiais em direito privado para utilização em sala de aula, nas diferentes áreas dessa 
ciência, nos níveis de graduação e pós-graduação, conforme edital que se pode obter pelo link abaixo com 
maiores informações. 

Inscrições: até 18/09/2015. 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2015/05/Edital-do-Concurso.pdf 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/ii-concurso-do-metodo-do-caso-e-do-problema-
em-direito-privado-encerramento-das-inscricoes/ 
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Oportunidades Pós-Graduação 

Inscrições abertas para TOEFL gratuito aos alunos USP 
Dentro da iniciativa “Inglês na USP”, está sendo realizada uma segunda oferta de 2.400 exames TOEFL ITP 
gratuito aos alunos de graduação e pós-graduação da USP, no âmbito do Programa Idiomas sem Fronteiras 
– IsF. 

Inscrições: até 23/09/2015 ou até acabarem as vagas. 

Edital: http://isf.mec.gov.br/ingles/images/2015/agosto/Edital_n23_2015_Demanda_2_2015.pdf 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/inscricoes-abertas-para-toefl-gratuito-aos-alunos-usp/ 

II Concurso do Método do Caso e do Problema em Direito 
Privado – Encerramento das Inscrições 
Com o objetivo de divulgar métodos de ensino diversos das aulas expositivas, bem como promover a 
interação entre estudantes e pesquisadores, o Grupo de Pesquisa Extraversão, sob Coordenação Científica 
do Professor Associado Luciano de Camargo Penteado promove e realiza um concurso envolvendo a 
confecção de materiais em direito privado para utilização em sala de aula, nas diferentes áreas dessa 
ciência, nos níveis de graduação e pós-graduação, conforme edital que se pode obter pelo link abaixo com 
maiores informações. 

Inscrições: até 18/09/2015. 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2015/05/Edital-do-Concurso.pdf 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/ii-concurso-do-metodo-do-caso-e-do-problema-
em-direito-privado-encerramento-das-inscricoes/ 

 

 

Oportunidades Docência 

Chamada de propostas Pesquisa Estratégica sobre a Internet 
2015 
Aberta a chamada FAPESP 35/2015, as inscrições de propostas devem ser feitas via sistema SAGE. Será 
feita a seleção de projetos de pesquisa no campo da internet. Iniciativa conta com o apoio da FAPESP, 
MCTI e MC. 

Inscrições: até 27/11/2015. 

Mais informações: http://www.fapesp.br/9555 
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Chamada de Propostas de Projetos de Pesquisa Colaborativa 
FAPESP-AUF 2015 
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP – e a Agence Universitaire de la 
Francophonie – AUF – abrem a Chamada de Propostas para selecionar projetos de cooperação em 
pesquisa científica e tecnológica, em todas as áreas do conhecimento. 

Inscrições: até 16/11/2015. 

Mais informações: http://www.fapesp.br/9727 

 

Ajude o meio ambiente 

Adote atitudes responsáveis: 

 Programe o computador para entrar em modo de espera após cinco minutos sem uso. 

 Desligue monitores, impressoras, estabilizadores, caixas de som ou outros acessórios, sempre que 
não estiverem em uso. 

 Evite imprimir arquivos desnecessários. 

 Desligue as luzes e o ar condicionado ao sair da sala. 

 Feche as portas da sala quando usar o ar condicionado. 

 Use a temperatura de 24° no ar condicionado. 

Contato 

Para divulgar eventos e correlatos: comunicacao.fdrp@usp.br 

Siga a FDRP no Facebook: http://bit.ly/FacebookFDRP 

Acesse o site da FDRP: http://bit.ly/siteFDRP 
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