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Notícias 

Interrupção da Agenda Semanal FDRP/USP 

Devido ao início do período de férias escolares e a consequente queda no número de eventos e notícias, 

comunicamos que esta Agenda Semanal do dia 27/11 será a última do ano de 2015. 

A Agenda retorna normalmente no dia 12/02/2016 e, durante esse intervalo, a comunicação será feita por 

e-mails, site da FDRP e pela página oficial da Faculdade no Facebook. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/interrupcao-da-agenda-semanal-fdrpusp/ 

 

 



Direito de Ribeirão Preto se destaca mais uma vez no exame 

da OAB 

A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP) da USP se destaca mais uma vez no Exame Unificado da 

Ordem dos Advogados. A Unidade de Ribeirão teve 94,44% de aprovados na décima sétima edição do 

exame, cujo resultado saiu na última quinta-feira. 

Link para notícia completa: http://www.direitorp.usp.br/direito-de-ribeirao-preto-se-destaca-mais-uma-

vez-no-exame-da-oab/ 

 

Oportunidades Graduação 

Bolsas de Mobilidade Internacional Santander com Iniciação 

Científica - Inscrições Abertas 

Estão abertas as inscrições para o Edital 486/2015 para concessão de 50 (cinquenta) bolsas do Programa 

de Bolsas Mobilidade Internacional Santander a alunos de graduação regularmente inscritos em Programa 

de Iniciação Científica (IC). 

Inscrições: até 15 de janeiro de 2016 

Mais informações:  http://www.direitorp.usp.br/edital-4862015-bolsas-de-mobilidade-internacional-

santander-com-iniciacao-cientifica/ 

 

Master of International Law and Economics (MILE) Programme 

- Inscrições Abertas 

Estão abertas as inscrições para o MILE 2016-2017, programa de Mestrado em Direito Internacional e 

Economia do World Trade Institute da Universidade de Bern. 

Inscrições: até 31 de janeiro de 2016 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/master-of-international-law-and-economics-mile-

programme-inscricoes-abertas/ 

 

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 

 


