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Notícias 

FDRP/USP recebe Professor Peter Maggs 
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP tem a honra de receber, entre os meses de fevereiro e 
abril, o professor da University of Illinois, Dr. Peter Maggs, que atuará em pesquisa e ensino na unidade.  

Link para notícia completa: http://www.direitorp.usp.br/fdrpusp-recebe-professor-visitante/ 

 

 

 

Prof. Dr. Umberto Celli Junior, Prof. Dr. Peter Maggs e Prof. Dr. Alessandro Hirata  

 

http://www.direitorp.usp.br/fdrpusp-recebe-professor-visitante/


Abertura de Processo Seletivo Docente de Prazo Determinado 
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP anuncia a abertura de inscrições ao processo seletivo 
docente – contrato temporário junto ao Departamento de Direito Público – área de Direito Constitucional 
e Teoria Geral do Estado.  

Link para o edital:  http://www.direitorp.usp.br/fique-por-dentro/concursos/concursos-professor-
doutor/edital-fdrp-022016-temporario/ 

 

Semana de Recepção aos Calouros – Entrevista  
A Comunicação da FDRP/USP entrevistou o Prof. Nuno Coelho, presidente da Semana de Recepção aos 
calouros a respeito do evento.   

Link para notícia:  http://www.direitorp.usp.br/semana-de-recepcao-aos-calouros-entrevista/ 

 

Oportunidades Docência 

Prêmio Princesa de Astúrias 2016 
Os Prêmios Princesa de Astúrias são destinados a distinguir o trabalho científico, técnico, cultural, social e 
humanitário realizado por pessoas, instituições, grupos de pessoas ou de instituições no âmbito 
internacional, sendo concedidos em oito categorias diferentes: Artes, Letras, Ciências Sociais, Comunicação 
e Humanidades, Investigação Científica e Técnica, Cooperação Internacional, Concórdia e Desportos. 

As candidaturas apresentadas devem ser da máxima exemplaridade, e a obra ou contributo dos candidatos 
deverá ter transcendência internacional reconhecida, em cada uma das categorias incluídas nos prêmios.  

Inscrições: As indicações, devidamente justificadas e assinadas pelo Diretor da Unidade e Presidente da 
Comissão de Pesquisa, acompanhadas de documentação (especial atenção para o Artigo 4 do 
Regulamento), deverão ser encaminhadas à Pró-Reitoria de Pesquisa(*), por intermédio da Comissão de 
Pesquisa, até o dia 29 de fevereiro de 2016 (segunda-feira). 

Maiores informações: http://www.fpa.es/pt/premios-princesa-de-asturias/ 

 

Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia  
O "Prêmio Mercosul de Ciências e Tecnologia - Edição 2015", tem por finalidade reconhecer os melhores 
trabalhos de estudantes, pesquisadores e equipes de pesquisa com potencial contribuição para o 
desenvolvimento científico e tecnológico dos países membros e associados ao Mercosul. Esse ano o tema 
será "Inovação e Empreendedorismo" e premiará as seguintes categorias: 

    Iniciação Científica - Prêmio US$ 2,000.00 
    Estudante Universitário - Prêmio US$ 3,500.00 
    Jovem Pesquisador - Prêmio US$ 5,000.00 
    Pesquisador Sênior - Prêmio US$ 5,000.00 
    Integração - Prêmio US$ 10,000.00 
 

http://www.direitorp.usp.br/fique-por-dentro/concursos/concursos-professor-doutor/edital-fdrp-022016-temporario/
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Inscrições: até 07/03/2016, às 18 horas (horário de Brasília/Brasil), no link 
www.premiomercosul.cnpq.br/web/pmct. 

Maiores informações: (61) 3211-4574/ 9410, ou pelo e-mail pmercosul@cnpq.br. 

 

Oportunidades Graduação 

Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia  
O "Prêmio Mercosul de Ciências e Tecnologia - Edição 2015", tem por finalidade reconhecer os melhores 
trabalhos de estudantes, pesquisadores e equipes de pesquisa com potencial contribuição para o 
desenvolvimento científico e tecnológico dos países membros e associados ao Mercosul. Esse ano o tema 
será "Inovação e Empreendedorismo" e premiará as seguintes categorias: 

    Iniciação Científica - Prêmio US$ 2,000.00 
    Estudante Universitário - Prêmio US$ 3,500.00 
    Jovem Pesquisador - Prêmio US$ 5,000.00 
    Pesquisador Sênior - Prêmio US$ 5,000.00 
    Integração - Prêmio US$ 10,000.00 
 

Inscrições: até 07/03/2016, às 18 horas (horário de Brasília/Brasil), no link 
www.premiomercosul.cnpq.br/web/pmct. 

Maiores informações: (61) 3211-4574/ 9410, ou pelo e-mail pmercosul@cnpq.br. 

Monitoria Recuperação e Falências   
Seleção de dois monitores para a disciplina Recuperação e Falência para o primeiro semestre de 2016.  

Objetivo: Auxiliar na disciplina Recuperação e Falências, com a seleção de textos, casos jurisprudenciais e 
aplicação da atividade de monitoria.  

Requisito: ser aluno da FDRP (graduação ou pós-graduação). Ter concluído a disciplina Direito Concursal. 
Participar do grupo de estudo.  

Seleção: Enviar e-mail para emanuelleum@usp.br até o dia 23 de fevereiro. A seleção será por meio de 
entrevista no dia 26/02/16, entre 12:00 e 13:00 horas.  

Grupo de Estudos Recuperação e Falências   
Proposta: Reunião para pesquisa em jurisprudência, leitura e discussão de casos. Os temas serão em 
recuperação e falência e poderá envolver a discussão de textos. As reuniões serão quinzenais, das 12:10 hs 
até 13:00 horas, às sextas-feiras.  

Requisito: ser aluno da FDRP (graduação ou pós-graduação). Ter concluído ou estar cursando a disciplina 
Direito Concursal.  

Seleção: Enviar e-mail para emanuelleum@usp.br até o dia 23 de fevereiro. A seleção será por meio de 
entrevista no dia 26, entre 12:00 e 13:00 horas.  

http://www.premiomercosul.cnpq.br/web/pmct
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Embaixadores Brazil Conference  
Em abril de 2016, será realizada na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a Brazil Conference. A 
Conferência é organizada por alunos brasileiros de Harvard e MIT e tem como tema a busca de soluções 
para diversos problemas do Brasil. O Programa de Embaixadores da Brazil Conference selecionará 3 
estudantes de graduação de universidades brasileiras para participar do evento, instigando discussões 
sobre os temas debatidos.  

Inscrições: Até o dia 25/02/2016. 

Mais informações: https://drive.google.com/file/d/0B_MwEkeZSnk4WDdJNXVBTzVLZm8/view 

 

Edital para Seleção de Bolsistas PET   
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP anuncia a abertura de vagas para o Programa de Educação 
Tutorial (PET) 2016. 

Inscrições: Até o dia 26/02/2016. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/edital-para-selecao-de-bolsistas-pet/ 

 

Oportunidades Pós-Graduação 

Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia  
O "Prêmio Mercosul de Ciências e Tecnologia - Edição 2015", tem por finalidade reconhecer os melhores 
trabalhos de estudantes, pesquisadores e equipes de pesquisa com potencial contribuição para o 
desenvolvimento científico e tecnológico dos países membros e associados ao Mercosul. Esse ano o tema 
será "Inovação e Empreendedorismo" e premiará as seguintes categorias: 

    Iniciação Científica - Prêmio US$ 2,000.00 
    Estudante Universitário - Prêmio US$ 3,500.00 
    Jovem Pesquisador - Prêmio US$ 5,000.00 
    Pesquisador Sênior - Prêmio US$ 5,000.00 
    Integração - Prêmio US$ 10,000.00 
 

Inscrições: até 07/03/2016, às 18 horas (horário de Brasília/Brasil), no link 
www.premiomercosul.cnpq.br/web/pmct. 

Maiores informações: (61) 3211-4574/ 9410, ou pelo e-mail pmercosul@cnpq.br. 

Monitoria Recuperação e Falências   
Seleção de dois monitores para a disciplina Recuperação e Falência para o primeiro semestre de 2016.  

Objetivo: Auxiliar na disciplina Recuperação e Falências, com a seleção de textos, casos jurisprudenciais e 
aplicação da atividade de monitoria.  

Requisito: ser aluno da FDRP (graduação ou pós-graduação). Ter concluído a disciplina Direito Concursal. 
Participar do grupo de estudo.  

https://drive.google.com/file/d/0B_MwEkeZSnk4WDdJNXVBTzVLZm8/view
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Seleção: Enviar e-mail para emanuelleum@usp.br até o dia 23 de fevereiro. A seleção será por meio de 
entrevista no dia 26/02/16, entre 12:00 e 13:00 horas.  

Grupo de Estudos Recuperação e Falências   
Proposta: Reunião para pesquisa em jurisprudência, leitura e discussão de casos. Os temas serão em 
recuperação e falência e poderá envolver a discussão de textos. As reuniões serão quinzenais, das 12:10 hs 
até 13:00 horas, às sextas-feiras.  

Requisito: ser aluno da FDRP (graduação ou pós-graduação). Ter concluído ou estar cursando a disciplina 
Direito Concursal.  

Seleção: Enviar e-mail para emanuelleum@usp.br até o dia 23 de fevereiro. A seleção será por meio de 
entrevista no dia 26, entre 12:00 e 13:00 horas.  

 

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 

 

mailto:emanuelleum@usp.br
mailto:emanuelleum@usp.br
mailto:comunicacao.fdrp@usp.br
http://bit.ly/FacebookFDRP
http://bit.ly/siteFDRP

