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Oportunidades Graduação 

Edital - Processo Seletivo 01.2016 - Programa de Intercâmbio 
da CRInt International Office FDRP para o 2° semestre de 2016 
Dentro do Programa de Mobilidade Estudantil Internacional de alunos de graduação, a CRInt e o 
International Office da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP) anunciam a abertura do Processo 
Seletivo para seleção de alunos de graduação da FDRP para realizarem intercâmbio acadêmico no segundo 
semestre de 2016. 

Inscrições: entre 16/03/2016 e 28/03/2016 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/03/Edital-Processo-Seletivo-01.2016-
Programa-de-Interc%C3%A2mbio-da-CRInt-International-Office-FDRP-para-o-2%C2%B0-semestre-de-
2016.pdf 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/edital-processo-seletivo-01-2016-programa-de-
intercambio-da-crint-international-office-fdrp-para-o-2-semestre-de-2016/ 

 

Oportunidades Pós-Graduação 

Edital 511/2016 - Programa Erasmus+ Ação-chave 1 - Masaryk 
University (República Tcheca) 
Está aberto o Edital 511/2016 para oferecimento de 01 (uma) vaga de intercâmbio com início obrigatório 
em 11/09/2016 e término previsto para 23/12/2016, na Masaryk University, na República Tcheca. 

O programa é voltado a estudantes de pós-graduação, em nível de Mestrado, 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 à unidade USP de origem para obtenção do título de Mestre. 

Inscrições: até 20/04/2016, exclusivamente via Fale Conosco do Sistema Mundus 
https://uspdigital.usp.br/mundus/faleConosco (Assunto Editais - Intercâmbio) 

Edital: https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoListar?nivpbcavo=P&codmnu=2071 
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Mais informações: exclusivamente via Fale Conosco do Sistema Mundus 
https://uspdigital.usp.br/mundus/faleConosco (Assunto Editais - Intercâmbio) 

 

Oportunidades Docência 

Edital de pesquisa conjunta da University Global Partnership 
Network (UGPN) 
Até o dia 3 de maio de 2016, estão abertas candidaturas para o edital de pesquisa conjunta da University 
Global Partnership Network (UGPN), rede formada pela USP, University of Surrey (Reino Unido), North 
Carolina State University – NCSU (EUA) e University of Wollongong (UOW, Austrália). 

Inscrições: até 03/05/2016 

Mais informações: http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/editais/quinta-chamada-para-
projetos-de-pesquisa-em-colaboracao-da-ugpn/ 

Chamadas – Bolsa de estadia de pesquisador USP na University 
of Münster / Bolsa para pesquisador da University of Münster 
na USP 
Estão abertas duas chamadas para curtas permanências de um pesquisador USP e um pesquisador da 
University of Munster, nas duas instituições, no âmbito do projeto WWU.USP de parceria entre a 
Universidade de São Paulo e a University of Munster, na Alemanha. 

Inscrições: até 30/04/2016 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/chamadas-bolsa-de-estadia-de-pesquisador-usp-na-
university-of-munster-bolsa-para-pesquisador-da-university-of-munster-na-usp/ 

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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