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Notícias 

Boletim Informativo: Seminário Raça, Gênero e Justiça 
A NAJURP divulgou o Boletim Informativo com informações sobre o evento “Seminário Raça, Gênero e 
Justiça. 

Link para o boletim: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2015/11/Boletim-NAJURP.pdf 

Recomendação Sobre Papel Reciclado 
Tendo em vista o posicionamento e as considerações do Arquivo Geral acerca da priorização do uso de 
papel reciclado na USP (vide site do AG – www.usp.br/arquivogeral/uso-papelreciclado/) e as 
recomendações obtidas por intermédio de representantes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – 
TCESP, em razão dos sistemas AUDESP e e-TCESP, recomenda-se a não utilizacão de papel reciclado em 
documentos impressos e/ou copiados que vierem a compor procedimentos que resultarem em Contratos, 
Atos Jurídicos Análogos e Ajustes, inclusive com o 3e Setor, de valor superior a 500 UFESPs. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/recomendacao-sobre-papel-reciclado/ 

Registro da produção científica na USP: uma história que 
completa 30 anos 
O registro da produção intelectual da Universidade iniciou-se com a publicação da Resolução 2858 de 1º de 
fevereiro de 1985, que estabeleceu as diretrizes e procedimentos para promover e assegurar a coleta da 
produção intelectual gerada nas Unidades da USP e a posterior transferência da informação à Coordenação 
do SIBiUSP. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/registro-da-producao-cientifica-na-usp-uma-historia-que-
completa-30-anos/ 
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Oportunidades Pós-Graduação 

Centro de Estatística Aplicada presta consultoria e assessoria 
em Estatística 
O CEA é um Centro de Consultoria, através do qual professores do Departamento de Estatística do Instituto 
de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo prestam serviços de consultoria e assessoria em 
Estatística Aplicada para os demais órgãos da Universidade, para outras instituições públicas e privadas ou 
mesmo pessoas físicas. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/centro-de-estatistica-aplicada-presta-consultoria-e-
assessoria-em-estatistica/ 

 

Oportunidades Docência 

Centro de Estatística Aplicada presta consultoria e assessoria 
em Estatística 
O CEA é um Centro de Consultoria, através do qual professores do Departamento de Estatística do Instituto 
de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo prestam serviços de consultoria e assessoria em 
Estatística Aplicada para os demais órgãos da Universidade, para outras instituições públicas e privadas ou 
mesmo pessoas físicas. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/centro-de-estatistica-aplicada-presta-consultoria-e-
assessoria-em-estatistica/ 

 

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