
 

25ª Edição – 04/03/2016 

Eventos 

Semana das Mulheres FDRP 
A Semana das Mulheres é organizada pelo Coletivo Feminista Capitu e pelo Centro Acadêmico Antônio 
Junqueira de Azevedo. 

As atividades acontecerão entre os dias 07/03 e 10/03/2016. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/semana-das-mulheres-fdrp/ 

Os Códigos Civis das Ex Repúblicas Soviéticas 
O Prof. Dr. Peter Maggs é graduado pela Harvard College e pela Harvard Law School, com honra em ambas. 
Possui pós-graduação pela antiga Leningrad State University, atual St. Petersburg State University e 
doutorado pela Harvard Law School. Foi pesquisador por Harvard, é especialista em leis russas e sistemas 
legais da União Soviética. 

Data: 10/03/2016 

Local: Auditório da FDRP 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/os-codigos-civis-das-ex-republicas-sovieticas/ 

 

Oportunidades Graduação 

Edital 505/2016 - Erasmus+ Ação-chave 1 – Mobilidade de 
Indivíduos (Graduação) – Università Ca’ Foscari Venezia 
Estão abertas inscrições para o Edital 505/2016 para oferecimento de 03 (três) vagas de intercâmbio no 2º 
semestre de 2016 na Università Ca’ Foscari Venezia. O programa é voltado a estudantes de Graduação para 
a realização de parte de suas atividades de aprendizado relacionadas ao seu curso de graduação. 

O intercâmbio ocorrerá no âmbito da “Ação-chave 1 – Mobilidade de Indivíduos (Key Action 1 – Mobility of 
Individuals)” do Programa Erasmus +, programa da União Europeia cujo intuito é impulsionar qualificações 
e empregabilidade por meio da educação, formação, juventude e desporto. 
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O candidato deve verificar os critérios, requisitos, condições e demais prazos previstos no Edital. 

Inscrições: até 10/03/2016 

Edital: https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoListar?nivpbcavo=G&codmnu=2070 

Mais informações: https://uspdigital.usp.br/mundus/faleConosco (Assunto Editais – Intercâmbio) 

Edital 506/2016 – Intercâmbio de Graduação na Eberhard Karls 
Universität Tübingen 

Estão abertas as inscrições para o Edital 506/2016 para oferecimento de 01 (uma) vaga de intercâmbio no 
2º semestre de 2016 na Eberhard Karls Universität Tübingen. O programa é voltado a estudantes de 
Graduação de todas as áreas, exceto Medicina e Media Studies. 

O candidato deve verificar os critérios, requisitos, condições e demais prazos previstos no Edital. 

Inscrições: até às 12h do dia 14/03/2016 

Edital: https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoListar?nivpbcavo=G&codmnu=2070 

Mais informações: https://uspdigital.usp.br/mundus/faleConosco (Assunto Editais – Intercâmbio) 

Summer University Prague 2016 – Charles University in Prague 
(Czech Republic) 
Estão abertas as inscrições para a Summer University Prague 2016. Os alunos interessados devem conferir 
os requisitos, prazos e mais informações no site. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/summer-university-prague-2016-charles-university-in-
prague-czech-republic/ 

 

Oportunidades Docência 

Estudos Brasileiros na Emory 
A Cátedra busca um professor/ pesquisador para realizar pesquisa, cursos e ocasionalmente ministrar 
palestras e seminários para estudantes de pós-graduação durante quatro meses, na Emory University, 
Atlanta, GA. 

As atividades devem ser relacionadas aos desafios globais sobre o tema referente aos estudos brasileiros 
trazendo novas perspectivas e conhecimentos sobre questões contemporâneas na América Latina. 

Inscrições: até 01/04/2016 

Edital: http://fulbright.org.br/wp-content/uploads/2016/02/FULBRIGHT-EMORY-2016-2017.pdf 

Mais informações: http://fulbright.org.br/edital/catedra-na-emory-university/ 
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Estudos Brasileiros na George Washington University 
A Cátedra busca um professor/pesquisador para realizar pesquisa e cursos, na George Washington 
University, nas áreas de Ciências Humanas e Ciências Sociais, relacionadas a estudos brasileiros. 

Inscrições: até 01/04/2016 

Edital: http://fulbright.org.br/wp-content/uploads/2016/02/Fulbright-George-Washington-2016-2017.pdf 

Mais informações: http://fulbright.org.br/edital/professor-visitante-na-george-washington-university/ 

Estudos Brasileiros em UMass Amherst 
A Cátedra em Estudos Brasileiros se destina a professores e pesquisadores com comprovada experiência 
nas áreas de relações raciais, estudos feministas/de gênero, movimentos sociais, políticas sociais, 
antropologia cultural, sociologia política, economia política, história, estudos culturais ou comunicação. 

O candidato selecionado deverá lecionar uma disciplina para pós-graduação, na sua área de especialidade 
no departamento correspondente, durante a estadia de quatro meses na Universidade de Massachusetts, 
Amherst. 

Inscrições: até 01/04/2016 

Edital: http://fulbright.org.br/wp-content/uploads/2016/01/Fulbright-UMass-2016-2017.pdf 

Mais informações: http://fulbright.org.br/edital/docencia-em-estudos-brasileiros-na-universidade-de-
massachusetts/ 

 

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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