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Notícias 

FDRP/USP recebe selo de qualidade da OAB 
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP recebeu o selo de qualidade da Ordem dos Advogados do 
Brasil, reconhecimento dado às faculdades de Direito com base no índice de aprovação de seus alunos no 
Exame da Ordem e também nos conceitos obtidos pelas instituições de ensino no Enade.  

Link para notícia completa: http://www.direitorp.usp.br/faculdade-de-direito-de-ribeirao-preto-da-usp-
recebe-selo-de-qualidade-da-oab/ 
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Eventos  

Semana de Recepção aos Calouros 2016 
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP dá as boas-vindas aos ingressantes com uma extensão 
programação.  

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/semana-de-recepcao-aos-calouros-2016/ 

Conferência de Abertura do Ano Acadêmico 2016 
Conferência proferida pelo ilustre Prof. Dr. José Luiz Quadros Magalhães marca o início das atividades do 
Programa de Pós-Graduação da FDRP em 2016.  

Mais informações:  http://www.direitorp.usp.br/eventos/conferencia-de-abertura-do-ano-academico-
2016/ 

 

Oportunidades Docência 

Chamada Fapesp-JSPS  
Apoio à realização de workshops, em qualquer área do conhecimento, com pesquisadores do Japão e do 
Estado de São Paulo.  

Inscrições: até 18 de março de 2016 

Mais informações:  http://www.fapesp.br/en/9909 

 

USP e Humboldt-Universität zu Berlim abrem chamada para 
Projetos de Pesquisa 
Edital para projetos de pesquisa conjuntos, a fim de promover e reforçar a cooperação acadêmica e 
científica entre ambas as instituições, em áreas de mútuo interesse. 

O objetivo deste edital é fornecer apoio para a execução de projetos conjuntos em todas as áreas de 
pesquisa, envolvendo, pelo menos, uma equipe de pesquisadores da USP e uma equipe de pesquisadores 
da HU. A pesquisa interdisciplinar será estimulada. 

Inscrições: até 31 de março de 2016 

Mais informações:  http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/editais/usp-e-humboldt-universtat-
zu-berlin-abrem-chamada-para-projetos-de-pesquisa/ 
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Oportunidades Pós-Graduação 

Edital Aucani 502/2016  
A Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional anuncia a abertura de Edital para 
oferecimento de 04 (quatro) vagas de intercâmbio na University of Groningen (Holanda). O programa é 
voltado a estudantes de Pós-Graduação para a realização de parte de suas atividades de pesquisa e 
aprendizado estritamente ligadas ao seu Projeto de Pesquisa que resultem em Dissertação a ser 
apresentada para obtenção do título de Mestre. 

Inscrições: até 04 de abril de 2016 

Mais informações:  http://www.direitorp.usp.br/edital-5022016-mobilidade-de-individuos-mestrado-
university-of-groningen/ 

 

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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