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Notícias 

Professor da FDRP é contemplado com Bolsa de Pesquisador 
Experiente da Fundação Alexander von Humboldt 
O Prof. Dr. Thiago Marrara foi contemplado com bolsa de pesquisador experiente no Programa de Bolsas 
para Pesquisa CAPES/Humboldt, uma iniciativa da Capes em cooperação com a Fundação Alexander von 
Humboldt (AvH), da Alemanha, com o objetivo de apoiar pesquisadores altamente qualificados. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/professor-da-fdrp-e-contemplado-com-bolsa-de-
pesquisador-experiente-da-fundacao-alexander-von-humboldt/ 

Novo Convênio Internacional: Universidad de Castilla-La 
Mancha 
Nos últimos dias FDRP firmou um novo Convênio de Cooperação Internacional, coordenado pela Profª 
Flávia Trentini, com a Universidad de Castilla-La Mancha, localizada na Espanha. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/novo-convenio-internacional-universidad-de-castilla-la-
mancha/ 

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/ 

Alunas do Grupo de Pesquisa em Direito e Literatura da FDRP 
no IV Colóquio Internacional de Direito e Literatura (CIDIL) 
O IV Colóquio Internacional de Direito e Literatura (CIDIL) é um evento em sua quarta edição que será 
dedicado aos temas Censura, Democracia e Direitos Humanos. O evento será realizado de 21 a 23 de 
outubro de 2015, na Faculdade de Direito de Vitória (ES) e é resultado de uma parceria entre a Rede 
Brasileira Direito e Literatura (RDL) e os Programas de Pós-Graduação em Direito da FDV e da IMED. 
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Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/alunas-do-grupo-de-pesquisa-em-direito-e-literatura-da-
fdrp-no-iv-coloquio-internacional-de-direito-e-literatura-cidil/ 

 

Eventos 

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. 

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/ 

 

Oportunidades Graduação 

12º Concurso de Monografia - Levy & Salomão Advogados 
Levy & Salomão Advogados abre inscrição para o "12º Concurso de Monografia" a todos os estudantes de 
graduação em Direito regularmente matriculados em faculdades situadas em território nacional e 
reconhecidas pelas autoridades competentes. Os candidatos deverão optar por um dos três temas: O 
acordo de leniência no sistema jurídico brasileiro; A proteção das criações de moda pelo direito de autor; e 
Desafios da aquisição de empresas em recuperação judicial. 

Inscrições: até 03/11/2015 pelo email monografia@levysalomao.com.br 

Edital: Regulamento da 12ª edição do concurso 

Mais informações: www.levysalomao.com.br 

 

Ajude o meio ambiente 

Adote atitudes responsáveis: 

http://www.direitorp.usp.br/alunas-do-grupo-de-pesquisa-em-direito-e-literatura-da-fdrp-no-iv-coloquio-internacional-de-direito-e-literatura-cidil/
http://www.direitorp.usp.br/alunas-do-grupo-de-pesquisa-em-direito-e-literatura-da-fdrp-no-iv-coloquio-internacional-de-direito-e-literatura-cidil/
http://www.direitorp.usp.br/eventos/seminario-internacional-genero-raca-e-justica/
http://www.direitorp.usp.br/eventos/iv-simposio-de-direito-e-economia/
http://www.levysalomao.com.br/files/publicacao/anexo/20150929183056_regulamento-concurso-de-monografia-2015.pdf
http://www.levysalomao.com.br/


 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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