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Notícias 

Trabalho do NAJURP alcança conquista inédita em Ribeirão 
Preto 
O trabalho de assessoria jurídica popular feito pelo NAJURP-FDRP/USP com o Núcleo da Favela João Pessoa 
resultou na suspensão de liminar de reintegração de posse para mais de 150 famílias moradoras do 
entorno do Aeroporto Leite Lopes.  

A união dos moradores das Comunidades João Pessoa e Nazaré Paulista apoiados pelo NAJURP e outros 
movimentos sociais parceiros das comunidades resultou na conquista da suspensão da reintegração de 
posse que seria cumprida no dia 15/09/2015. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/trabalho-do-najurp-alcanca-conquista-inedita-em-
ribeirao-preto/ 

Professor Antonio José da Costa Filho assume como vice-
coordenador do IEA-RP 
O reitor Marco Antônio Zago nomeou no dia 2 de setembro o professor Antonio José da Costa Filho, do 
Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP Ribeirão Preto (FFCLRP-USP), 
vice-coordenador do Instituto de Estudos Avançados da USP, Polo Ribeirão Preto (IEA-RP). 

A nomeação ocorreu a partir de uma lista tríplice votada pelo Conselho Deliberativo do IEA, tendo como 
base os professores sugeridos pelos diretores das Unidades de Ensino do Campus Ribeirão Preto. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/professor-antonio-jose-da-costa-filho-assume-como-vice-
coordenador-do-iea-rp/ 
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Oportunidades Graduação 

Inscrições - II Concurso do Método do Caso e do Problema em 
Direito Privado 
A Comissão Organizadora do II Concurso de Método do Caso e do Problema em Direito Privado informa 
que as inscrições do II Concurso de Método do Caso e do Problema em Direito Privado estão abertas. As 
inscrições podem ser feitas pelo e-mail extraversao@usp.br. 

Inscrições: até 07/10/2015. 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2015/05/Edital.docx 

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

Processo Seletivo 02/2015 – Programa de Intercâmbio da 
CRInt/International Office FDRP para o 1° semestre de 2016 
Prorrogadas as inscrições para o edital do Processo Seletivo 02/2015 – Programa de Intercâmbio da CRInt/ 
International Office FDRP para o 1° semestre de 2016 com vagas em universidades da Alemanha, Itália e 
Peru. 

Inscrições: até 22/09/2015, às 17h. 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2015/09/Edital-Processo-Seletivo-02.2015-
Programa-de-Interc%C3%A2mbio-da-CRInt-International-Office-FDRP-para-o-1%C2%B0-semestre-de-
2016.docx 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/processo-seletivo-022015-programa-de-intercambio-da-
crintinternational-office-fdrp-para-o-1-semestre-de-2016/ 

 

Oportunidades Pós-Graduação 

Inscrições - II Concurso do Método do Caso e do Problema em 
Direito Privado 
A Comissão Organizadora do II Concurso de Método do Caso e do Problema em Direito Privado informa 
que as inscrições do II Concurso de Método do Caso e do Problema em Direito Privado estão abertas. As 
inscrições podem ser feitas pelo e-mail extraversao@usp.br. 

Inscrições: até 07/10/2015. 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2015/05/Edital.docx 

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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Feira Doutoral Franco-Brasileira 
Nos dias 1º e 2 de outubro, a Embaixada da França no Brasil e o Campus France Brasil, agência 
governamental francesa para promoção do ensino superior na França, realizam a Feira Doutoral Franco-
Brasileira com oportunidades de bolsa para interc. O evento acontece no dia 1º em São Paulo e no dia 2 
em Campinas, das 14h às 18h. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/feira-doutoral-franco-brasileira/ 

 

Oportunidades Docência 

Feira Doutoral Franco-Brasileira 
Nos dias 1º e 2 de outubro, a Embaixada da França no Brasil e o Campus France Brasil, agência 
governamental francesa para promoção do ensino superior na França, realizam a Feira Doutoral Franco-
Brasileira com oportunidades de bolsa para interc. O evento acontece no dia 1º em São Paulo e no dia 2 
em Campinas, das 14h às 18h. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/feira-doutoral-franco-brasileira/ 

Aucani – Edital Representação da USP na Université Sorbonne 
Paris Cité 
Lançado o Edital para seleção de docente da USP para representação acadêmica na Université Sorbonne 
Paris Cité. 

Inscrições: até 30/10/2015. 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2015/09/Edital_Sorbonne2015.pdf 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/aucani-edital-representacao-da-usp-na-universite-
sorbonne-paris-cite/ 

Programe-se 

23º SIICUSP – Simpósio Internacional de Iniciação Científica da 
Universidade de São Paulo 
O SIICUSP, Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo, é uma iniciativa da 
Pró-Reitoria de Pesquisa da USP e tem como objetivo divulgar os resultados dos projetos de pesquisas 
científicas e tecnológicas realizadas por alunos de graduação da USP e de outras instituições nacionais e 
internacionais. 

Data: 28 e 29/09/2015. 

Local: Auditório da FDRP. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/23o-siicusp-simposio-internacional-de-iniciacao-
cientifica-da-universidade-de-sao-paulo/ 
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Audiência Pública sobre novo Plano Diretor de Ribeirão Preto 
O evento é iniciativa de professores, alunos e funcionários da USP de Ribeirão Preto, assim como de 
Associações de Moradores da cidade, com a finalidade de conhecer e divulgar ao público as linhas gerais 
do projeto do novo Plano Diretor de Ribeirão Preto, em trâmite na Câmara Municipal do Município – 
submetendo-o à discussão e crítica de todos os interessados. 

Data: 28/09/2015. 

Local: Anfiteatro da FDRP. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/audiencia-publica-sobre-novo-plano-diretor-de-
ribeirao-preto/ 

 

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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