
 

36ª Edição – 20/05/2016 

Notícias 

FDRP participa da 10ª edição do Get Together 
Na última quarta-feira (11/05/2016) aconteceu, no saguão do Restaurante Central da USP Ribeirão Preto, a 
décima edição do Get Together, evento tradicional no campus que procura integrar os alunos estrangeiros 
da USP com a comunidade local. O evento foi organizado pelo Grupo Coordenador das Atividades de 
Relações Internacionais de Ribeirão Preto (GCARI-RP), presidido pelo professor da FDRP, Dr. Alessandro 
Hirata. 

O evento contou com a participação de representantes de 18 países que se dividiram em estandes e 
trouxeram várias curiosidades e informações interessantes para o público participante. Nos estandes era 
possível encontrar fotos, informações sobre as universidades de cada aluno estrangeiro, algumas comidas 
típicas preparadas pelos próprios intercambistas, além de ser um momento para conversar abertamente 
com esses alunos de culturas tão distantes da brasileira. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/9031-2/ 

 

Eventos 

VI SPDA – Seminário de Direito Administrativo 
Com o tema “Administração Pública, Licitações e Corrupção”, o evento começa com palestras de 
estudiosos da área e segue para a finalização com apresentação de pesquisas. 

Data: 23/05/2016 

Horário: 13h 

Local: Anfiteatro da FDRP 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/vi-spda-seminario-de-direito-administrativo/ 

Seminário de Pesquisa em Direito 
O evento promovido pelas Comissões de Pesquisa e Pós-Graduação da FDRP tem o objetivo principal de 
promover a divulgação de produção científica na área jurídica. 

http://www.direitorp.usp.br/9031-2/
http://www.direitorp.usp.br/eventos/vi-spda-seminario-de-direito-administrativo/


Data: 23/05/2016 e 24/05/2016 

Local: Faculdade de Direito de Ribeirão Preto 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/seminario-de-pesquisa-em-direito-da-fdrp/ 

 

Oportunidades Graduação 

Prática de Cheerleading e Ginástica Artística 
Os encontros acontecem as quartas e sextas-feiras, das 12h30 às 13h30 no Ginásio Olímpico da EEFERP e 
são abertos a toda a comunidade USP. 

Mais informações: (16) 3315-0355 

Programa para o Fortalecimento da Função Pública na América 
Latina - Fundação Botín 
Foi lançado o edital 522/2016 - Programa para o Fortalecimento da Função Pública na América Latina - 
Fundação Botín, para oferecimento de 05 (cinco) vagas dirigidas aos alunos de graduação, para 
intercâmbio durante o segundo semestre de 2016. 

O programa, aberto a todas as áreas acadêmicas da universidade, consiste em oito semanas de 
treinamento na sede da Fundacíon Botín em Madrid (Espanha) e na Fundação Getúlio Vargas (Brasil). O 
conteúdo do programa abordará as seguintes áreas: fundamentos políticos, jurídicos e históricos; 
sociedade, competências e habilidades políticas e de serviço público; ética e filosofia política; economia; 
fortalecimento institucional e serviço público. 

Inscrições: até às 12 horas do dia 27 de maio de 2016 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/05/Edital_522-2016-_Fundac%C3%ADon_-
Bot%C3%ADn.pdf 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/edital-fundacion-botin-inscricoes-ate-12-horas-do-dia-27-
de-maio/ 

Edital – Univ. de Hiroshima – Curso de Verão “Peace and Law” 
Informamos o lançamento do edital para o curso de verão "Peace and Law" da Universidade de Hiroshima. 

O edital, que inicialmente atendia apenas alunos da FD USP, foi estendido aos alunos da FDRP USP 
atendendo ao pedido do Prof. Dr. Masato Ninomiya (FD USP). 

Os alunos interessados devem entregar a documentação necessária no International Office da FDRP. 

Inscrições: até as 12 horas do dia 25 de maio de 2016 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/05/EDITAL-HIROSHIMA-PEACE-AND-LAW-
2016.pdf 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/edital-univ-de-hiroshima-curso-de-verao-peace-and-law/ 
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Edital 2016/2017 - Programa Unificado de Bolsas 
Informamos o lançamento do edital 2016/2017 do Programa Unificado de Bolsas para estudantes de 
graduação (PUB), que é parte integrante da Política de Apoio à Permanência Estudantil da Universidade de 
São Paulo. 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/05/EDITAL_PROGRAMA-UNIFICADO-DE-
BOLSAS_2016_2017.pdf 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/edital-20162017-programa-unificado-de-bolsas/ 

Oportunidades Pós-Graduação 

Edital – Univ. de Hiroshima – Curso de Verão “Peace and Law” 
Informamos o lançamento do edital para o curso de verão "Peace and Law" da Universidade de Hiroshima. 

O edital, que inicialmente atendia apenas alunos da FD USP, foi estendido aos alunos da FDRP USP 
atendendo ao pedido do Prof. Dr. Masato Ninomiya (FD USP). 

Os alunos interessados devem entregar a documentação necessária no International Office da FDRP. 

Inscrições: até as 12 horas do dia 25 de maio de 2016 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/05/EDITAL-HIROSHIMA-PEACE-AND-LAW-
2016.pdf 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/edital-univ-de-hiroshima-curso-de-verao-peace-and-law/ 

 

Oportunidades Docência 

Edital 2016/2017 - Programa Unificado de Bolsas 
Informamos o lançamento do edital 2016/2017 do Programa Unificado de Bolsas para estudantes de 
graduação (PUB), que é parte integrante da Política de Apoio à Permanência Estudantil da Universidade de 
São Paulo. 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2016/05/EDITAL_PROGRAMA-UNIFICADO-DE-
BOLSAS_2016_2017.pdf 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/edital-20162017-programa-unificado-de-bolsas/ 
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Programe-se 

Espanha: porta da Europa para empresas brasileiras [Alteração 
de data] 
O evento organizado pelo GCARI-RP traz uma palestra do Vice Consulado da Espanha em Ribeirão Preto 
onde se apresentam as vantagens econômicas e geográficas características do mercado espanhol, apoios, 
subsídios e incentivos oferecidos pelo Governo Espanhol às empresas brasileiras e aos empreendedores 
que tenham interesse em internacionalizar-se e ter acesso á um mundo de oportunidades, utilizando a 
Espanha como destino e porta de entrada para Europa. 

Data: 02/06/2016 

Horário: 12h 

Local: Anfiteatro da FDRP 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/espanha-porta-da-europa-para-empresas-
brasileiras/ 

 

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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