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Notícias 

Reformulação da área de Pesquisa do site da FDRP 
A área de Pesquisa do site da FDRP passou por uma reformulação para que as informações pudessem ser 
encontradas mais facilmente e a nova versão já está no ar. Agora existe um link para notícias onde as 
notícias relevantes sobre Pesquisa serão destacadas e as novidades fiquem sempre em primeiro plano. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/reformulacao-da-area-de-pesquisa-do-site-da-fdrp/ 

Defesas do TCC - Graduação FDRP/USP 
Está disponível no site da FDRP, no link Graduação, a agenda de defesas dos trabalhos de conclusão de 
curso dos graduandos da FDRP. Lá constam os nomes dos alunos e demais informações sobre a defesa de 
seus trabalhos. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/graduacao/defesas/ 

Qualificações e Defesas - Mestrado FDRP/USP 
Está disponível na seção da Pós-Graduação do site da FDRP a agenda de qualificações e defesas dos 
exames de mestrado da FDRP. Lá constam os nomes dos alunos e demais informações sobre a defesa de 
seus projetos. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/pos-graduacao/qualificacoes-e-defesas/ 

Avaliação Institucional USP – Parecer da Comissão de 
Assessores Externos 
Foi emitido o parecer da Comissão de Assessores Externos da FDRP, referente ao Processo de Avaliação 
Institucional USP 2010-2014, após conhecimento do conteúdo pela Comissão Permanente de Avaliação 
(CPA). Os avaliadores responsáveis por realizar a avaliação na FDRP foram os professores Carlos Eduardo 
Adriano Japiassu, João Maurício Adeodato e Elmer Guillermo Ortiz. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/avaliacao-institucional-usp-parecer-da-comissao-de-
assessores-externos/ 
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Alteração no Horário da Biblioteca 
Em virtude ao grande volume de livros para inclusão no acervo da biblioteca, a Comissão de Biblioteca 
comunica as medidas aprovadas para agilidade do processamento técnico de livros que alteram o horário 
de funcionamento normal da Biblioteca a partir do dia 13/10/2015. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/alteracao-no-horario-da-biblioteca/ 

Aprovada a Regulamentação do Programa de Pós-Doutorado 
da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo 

O Programa de Pós-Doutorado da FDRP/USP é uma atividade de pesquisa, com duração mínima de três 
meses e máxima de dois anos, realizada por portadores do título de doutor. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/aprovada-a-regulamentacao-do-programa-de-pos-
doutorado-da-faculdade-de-direito-de-ribeirao-preto-da-universidade-de-sao-paulo/ 

 

Eventos 

2ª Edição da Virada Científica da USP 
A Comissão de Cultura e Extensão Universitária da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (CCEx-FDRP) 
convida todos para participarem da 2ª Edição da Virada Científica da USP, a ser realizada durante todo o 
dia 17/10/2015 (das 9h às 17h), se estendendo até a manhã do dia 18/10/2015 (das 9h às 12h), no campus 
de Ribeirão Preto. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/2a-edicao-da-virada-cientifica-da-usp/ 

 

Oportunidades Pós-Graduação 

Edital 492/2015 – Universidad Autónoma de Madrid – 
Santander Universidades 
Está aberto o Edital 492/2015, que oferece 2 vagas para intercâmbio de alunos de mestrado no 1º 
semestre de 2016. Os benefícios são: isenção de taxas acadêmicas; auxílio-viagem: 1.000€ (mil euros); 
auxílio-manutenção: 900€ (novecentos euros) mensais durante o período de estudos; seguro saúde. 

Inscrições: até 19/10/2015 às 12h. 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2015/10/Edital-Universidad-Autonoma-de-
Madrid-Santander-para-Alunos-em-Mestrado.pdf 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/edital-4922015-universidad-autonoma-de-madrid-
santander-universidades/ 
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Oportunidades Docência 

Aucani nº 60/2015 – Edital 2016 Programa Cátedras Franco-
Brasileiras 
Estão abertas as inscrições ao Programa de Cátedras Franco-Brasileiras do Estado de São Paulo, promovido 
pelo Consulado Geral da França em conjunto com a USP, UNESP e UNICAMP, para acolhimento de 
professores ou pesquisadores de instituições francesas de ensino e pesquisa nas universidades paulistas. O 
programa estimula ainda o fortalecimento da reciprocidade, com o acolhimento do professor anfitrião na 
instituição francesa de origem. 

Inscrições: até 13/11/2015. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/aucani-no-602015-edital-2016-programa-catedras-franco-
brasileiras/ 

Chamada de Propostas FAPESP–ANR 
Está aberta a chamada de propostas FAPESP 43/2015 que oferece auxílio à projetos de pesquisa de 
docentes. Serão apoiadas parcerias entre pesquisadores da França e de São Paulo. 

Inscrições: até 15/10/2015. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/chamada-de-propostas-fapesp-anr/ 

Chamada de propostas em colaboração com propostas 
submetidas ao EU Horizon 2020 
Está aberta a chamada de propostas FAPESP 42/2015  para auxílio à projetos de pesquisa de docentes. 

O prazo para recebimento de propostas é de fluxo contínuo (a H2020 tem suas próprias deadlines, que 
devem ser seguidas pelos proponentes da UE). A pesquisa em colaboração abrange todas as áreas do 
conhecimento. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/chamada-de-propostas-em-colaboracao-com-propostas-
submetidas-ao-eu-horizon-2020/ 

 

Programe-se 

Seminário Internacional Gênero, Raça e Justiça 
A proposta do Seminário Gênero, Raça e Justiça é articular as pautas de gênero, de questão étnico-racial e 
feminismo com a luta dos movimentos sociais por direitos e pela democratização do sistema de justiça; 
com isso procura-se favorecer a aproximação do debate epistemológico étnico-racial e feminista às teorias 
do direito e aos saberes do campo jurídico. 

Data: 22 e 23/10/2015. 
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Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/seminario-internacional-genero-raca-e-justica/ 

IV Simpósio de Direito e Economia 
Organizado pela Empresa Júnior da FDRP, a Jurisconsultus, o IV Simpósio de Direito e Economia trata de 
uma área que já é muito estudada nos Estados Unidos (Law & Economics). 

Data: de 20 a 22/10/2015. 

Local: auditório da FDRP. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/iv-simposio-de-direito-e-economia/ 

 

Ajude o meio ambiente 

Adote atitudes responsáveis: 

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

 Desligue monitores, impressoras, 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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