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Notícias 

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/ 

 

Eventos 

Impactos da Ditadura Civil-Militar sobre os camponeses, a 
educação e as relações de gênero 
O objetivo do evento organizado pela Frente de Educação do NAJURP é repercutir na comunidade 
acadêmica e de Ribeirão Preto os resultados das Comissões da Verdade: Nacional (CNV), Estadual – Rubens 
Paiva e Camponesa, além de propiciar um espaço de debates e de reflexões sobre a temática da memória, 
verdade, justiça e reparação, com especialistas envolvidos no trabalho de produção dos relatórios, sobre as 
repressões da ditadura civil-militar e suas graves violações dos direitos humanos. 

Data: 04/11/2015 e 05/11/2015. 

Local: Auditório da FDRP. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/impactos-da-ditadura-civil-militar-sobre-os-
camponeses-a-educacao-e-as-relacoes-de-genero/ 

I Seminário Direito, Psicologia e Neurociência da Faculdade de 
Direito de Ribeirão Preto 
O evento é gratuito e com vagas limitadas. 

Data: 04/11/2015 e 05/11/2015. 

Local: Anfiteatro da FDRP. 
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Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/i-seminario-direito-psicologia-e-neurociencia-da-
faculdade-de-direito-de-ribeirao-preto/ 

 

Oportunidades Graduação 

Prague Summer Schools 2016 
Estão abertas as inscrições para o programa Prague Summer School 2016 da NGO Schola Empirica de 
Praga, República Tcheca. O programa consiste em um período de sete dias com atividades acadêmicas 
planejadas para unir alunos de graduação e pós-graduação de várias nacionalidades e campos do 
conhecimento. 

Inscrições: com valor reduzido até 31/01/2016. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/prague-summer-schools-2016/ 

 

Oportunidades Pós-Graduação 

Prague Summer Schools 2016 
Estão abertas as inscrições para o programa Prague Summer School 2016 da NGO Schola Empirica de 
Praga, República Tcheca. O programa consiste em um período de sete dias com atividades acadêmicas 
planejadas para unir alunos de graduação e pós-graduação de várias nacionalidades e campos do 
conhecimento. 

Inscrições: com valor reduzido até 31/01/2016. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/prague-summer-schools-2016/ 

 

Oportunidades Docência 

Chamada CNPq/ MCTI Nº 25/2015 Ciências Humanas, Sociais e 
Sociais Aplicadas 
A Chamada tem por objetivo selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem contribuir 
significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e para a inovação do País nas áreas de 
Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas. 

Inscrições: até 11/11/2015. 

Edital: http://resultado.cnpq.br/6103339489112781 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/chamada-cnpq-mcti-no-252015-ciencias-humanas-sociais-
e-sociais-aplicadas/ 
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Programa CAPES-COFECUB 
O edital tem por objetivo selecionar projetos conjuntos de pesquisa e parcerias universitárias com o 
objetivo de fomentar o intercâmbio entre Instituições de Ensino Superior e institutos ou centros de 
pesquisa e desenvolvimento públicos brasileiros e franceses. 

Inscrições: até 30/10/2015. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/programa-capes-cofecub/ 

 

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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