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Notícias 

Atuação do NAJURP auxilia comunidade João Pessoa a 
conquistar vitória judicial 
A comunidade João Pessoa recentemente conquistou vitória judicial em sua luta para garantir o direito à 
moradia de seus membros, auxiliada pelo Núcleo de Assessoria Júridica Popular de Ribeirão Preto 
(NAJURP). 

Mais informações: http://www.fundodireitoshumanos.org.br/v2/pt/news/view/moradores-causam-e-
conseguem-barrar-reintegracao-em-ribeirao-preto 

 

 

Oportunidades Graduação 

Grupo de Estudos: Sistema Constitucional de Proteção aos 
Animais – Profª. Drª. Eliana Franco Neme 
O objetivo deste grupo é o de analisar as questões atuais relacionadas ao Direito dos Animais sob a 
perspectiva dos princípios constitucionais e dos tratados internacionais de proteção ao meio ambiente. 

A preparação para os encontros será feita com a leitura de texto indicado pela professora uma semana 
antes do inicio das atividades. 

Reuniões semanais a partir do dia 19 de abril de 2016, as terças feiras 12 horas na sala C 31. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/grupo-de-estudos-sistema-constitucional-de-protecao-
aos-animais-profa-dra-eliana-franco-neme/ 
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Oportunidades Pós-Graduação 

Mobilidade Internacional para alunos de Pós-graduação 
(Mestrado) – Universitá degli di Trento – Itália 
Anunciamos o lançamento do Edital 519/2016 para oferecimento de 01 (uma) vaga de intercâmbio para 
mestrandos, com início obrigatório em setembro de 2016, na Università degli di Trento, na Itália. 

 O programa é voltado a estudantes de Pós-Graduação que pretendam cursar disciplinas estritamente 
ligadas ao seu Projeto de Pesquisa que resulte em Dissertação a ser apresentada à unidade USP de origem 
para obtenção do título de Mestre. 

Inscrições: até as 15 horas do dia 2 de maio de 2016 

Edital: https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoarq?codediitb=519&tiparqediitb=E 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/mobilidade-internacional-para-alunos-de-pos-graduacao-
mestrado-universita-degli-di-trento-italia/ 

 

Oportunidades Docência 

Projeto de Pesquisa Falling Walls 
O projeto trata-se de um concurso onde pesquisadores e jovens doutorandos apresentam seu trabalho a 
um júri, que por fim elegerá os dois projetos mais inovadores. O evento acontece no Brasil desde 2012. Os 
vencedores da etapa brasileira do Falling Walls ganharão como prêmio uma viagem para a Alemanha a fim 
de apresentar seus projetos na etapa do Falling Walls daquele país, o que sempre acontece em data 
próxima à da queda do muro de Berlin. 

Mais informações: http://www.falling-walls.com/ 

Lançamento de editais conjuntos Universidade de São Paulo 
(USP) e Université Sorbonne Paris Cité (USPC) em Pesquisa e 
em Inovação no Ensino Superior 
Estão abertos os editais conjuntos entre a Universidade de São Paulo e a Université Sorbonne Paris Cité 
(USPC) para projetos 2016. 

Inscrições: até 29/04/2016 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/8814-2/ 

 

Contato 

Para divulgar eventos e correlatos: comunicacao.fdrp@usp.br 

https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoarq?codediitb=519&tiparqediitb=E
http://www.direitorp.usp.br/mobilidade-internacional-para-alunos-de-pos-graduacao-mestrado-universita-degli-di-trento-italia/
http://www.direitorp.usp.br/mobilidade-internacional-para-alunos-de-pos-graduacao-mestrado-universita-degli-di-trento-italia/
http://www.falling-walls.com/
http://www.direitorp.usp.br/8814-2/
mailto: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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