
 

33ª Edição – 29/04/2016 

Notícias 

Resolução USP-7.192, 19/04/2016 
Foi publicada no Diário Oficial do dia 20 de abril de 2016 a Resolução USP-7.192 de 19/04/2016, que 
dispõe sobre Programa de Bolsas para Professores Visitantes. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/resolucao-usp-7-192-19042016/ 

 

Eventos 

Simpósio – Prevenção e Tratamento ao Superendividamento 
O evento contará com os convidados Dr. Vagner Bruno Capareli Carqui (UFU), Prof. Dr. Fernando Rodrigues 
Martins (UFU) e Profª Patricia Sampaiol (FGV-Direito Rio e Uni-Rio). 

Data: 05/05/2016 

Horário: 18h30 

Local: Anfiteatro da FDRP 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/simposio-prevencao-e-tratamento-ao-
superendividamento/ 

 

Oportunidades Graduação 

Chamada de Artigos: Cadernos Ibero-Americanos de Direito 
Sanitário 
Os Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário é uma publicação do Programa de Direito Sanitário da 
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), dirigida a professores, pesquisadores e estudantes de Direito, de 
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Ciências da Saúde e de Ciências Sociais; operadores do Direito; profissionais de saúde e gestores de 
serviços e sistemas de saúde. 

São aceitos artigos inéditos, com discussões voltadas para o campo do Direito Sanitário, compreendido 
como o ramo do conhecimento que estuda a relação entre o Direito e a Saúde, trazendo para o campo 
jurídico as questões que permeiam a construção e a garantia do direito sanitário, desde sua produção 
normativa, nacional e internacional, até sua aplicação pelos poderes estatais e organismos internacionais.  

Inscrições: até 15/06/2016 

Mais informações: cadernos.direitosanitario@fiocruz.br 

Edital Programa Bolsas Luso-brasileiras Santander 
Universidades 
Estão abertas inscrições para candidaturas ao Edital 521/2016 – Programa Bolsas Luso-brasileiras 
Santander Universidades, para oferecimento de 15 (quinze) bolsas para alunos de graduação em nove 
instituições estrangeiras parceiras. 

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via Internet, pelo Sistema Mundus e através do site do 
Programa https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/paginas/bolsas-luso-brasileiras.aspx 

O candidato deve verificar os critérios, requisitos, condições e demais prazos no sistema Mundus. (Não é 
necessário fazer o login no sistema para consultar e se inscrever nos editais). 

Inscrições: até 6 de maio de 2016 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/04/Edital-521-Luso-brasileiras-
Santander.pdf 

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

Processo Seletivo 03/2016 - Programa de Intercâmbio da 
CRInt/ International Office FDRP para o 2° semestre de 2016 
Dentro do Programa de Mobilidade Estudantil Nacional 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 dois alunos de graduação da FDRP para realizarem intercâmbio acadêmico no segundo 
semestre de 2016 no Curso de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. 

Inscrições: de 02 a 12 de maio de 2016, das 08 às 17 horas, pessoalmente ou através de procurador na sala 
305 Bloco D da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto/USP. 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/04/Edital-03.2016.docx 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/processo-seletivo-032016-programa-de-intercambio-da-
crint-international-office-fdrp-para-o-2-semestre-de-2016/ 
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Oportunidades Pós-Graduação 

Chamada de Artigos: Cadernos Ibero-Americanos de Direito 
Sanitário 
Os Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário é uma publicação do Programa de Direito Sanitário da 
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), dirigida a professores, pesquisadores e estudantes de Direito, de 
Ciências da Saúde e de Ciências Sociais; operadores do Direito; profissionais de saúde e gestores de 
serviços e sistemas de saúde. 

São aceitos artigos inéditos, com discussões voltadas para o campo do Direito Sanitário, compreendido 
como o ramo do conhecimento que estuda a relação entre o Direito e a Saúde, trazendo para o campo 
jurídico as questões que permeiam a construção e a garantia do direito sanitário, desde sua produção 
normativa, nacional e internacional, até sua aplicação pelos poderes estatais e organismos internacionais.  

Inscrições: até 15/06/2016 

Mais informações: cadernos.direitosanitario@fiocruz.br 

Lançamento do edital do PAE - 2º semestre/2016 
Os interessados devem conferir as disciplinas e suas vagas no site da FDRP. 

Inscrições: de 4 a 23 de maio de 2016 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/pos-graduacao/pae/ 

 

Oportunidades Docência 

Chamada de Artigos: Cadernos Ibero-Americanos de Direito 
Sanitário 
Os Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário é uma publicação do Programa de Direito Sanitário da 
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), dirigida a professores, pesquisadores e estudantes de Direito, de 
Ciências da Saúde e de Ciências Sociais; operadores do Direito; profissionais de saúde e gestores de 
serviços e sistemas de saúde. 

São aceitos artigos inéditos, com discussões voltadas para o campo do Direito Sanitário, compreendido 
como o ramo do conhecimento que estuda a relação entre o Direito e a Saúde, trazendo para o campo 
jurídico as questões que permeiam a construção e a garantia do direito sanitário, desde sua produção 
normativa, nacional e internacional, até sua aplicação pelos poderes estatais e organismos internacionais.  

Inscrições: até 15/06/2016 

Mais informações: cadernos.direitosanitario@fiocruz.br 
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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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