
 

58ª Edição – 18/11/2016 

[NOTÍCIAS] 

Defesa de mestrado - FDRP 
Nova defesa de mestrado na FDRP. 

Aluno: João Tobias da Silva Pontes 

Título da dissertação: O processo administrativo tributário no Estado de São Paulo: um estudo 
sobre os litígios do ICMS no período de 2010 a 2014 

+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/pos-graduacao/defesas/ 

 

[OPORTUNIDADES DOCÊNCIA] 

Apoio à Realização de Eventos Científicos e Escolas 
de Ciência Avançada 
A Pró-Reitoria de Pesquisa selecionará propostas das Unidades, Museus e Institutos 
Especializados para a realização de Eventos Científicos e Escolas de Ciência Avançada 
conforme termos dos Editais publicados hoje pela Portaria PRP Nº 532. Os recursos para essas 
iniciativas são provenientes de convênio firmado com o Banco Santander e as despesas deverão 
seguir as regras dos processos de compras com recursos orçamentários. 

INSCRIÇÕES: até 20/12/2016 

MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/apoio-realizacao-de-eventos-cientificos-e-
escolas-de-ciencia-avancada/ 

 

[FORA DA FDRP] 

Fórum do Amanhã 
O Fórum do Amanhã, que acontecerá de 24 a 27 de novembro em Tiradentes (MG), reunirá um 
time de intelectuais para refletir sobre o futuro do Brasil. Entre os palestrantes, estão dois 
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professores que passaram pela FEA: os economistas Eduardo Giannetti e Ricardo Abramovay. 
Além do docente titular da FAU, o arquiteto e ambientalista José Pedro de Oliveira Costa. 

 

O evento irá debater o futuro sonhado do Brasil em áreas como educação, economia, meio 
ambiente, tecnologia e comunicação. A programação, pautada nos valores de inovação e 
superação, inclui mesas de debates e atividades culturais. 

+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.forumdoamanha.com/ 

Exposição FOTOGRAFIAS 
De 11 de novembro a 16 de dezembro de segunda a sexta das 9h às 17h na Seção de Atividades 
Culturais - Rua Pedreira de Freitas, casa 04 - Campus da USP Ribeirão Preto. 

Imagens realizadas pelos alunos durante da Oficina de Fotografia Básico do 2º semestre de 
2016, coordenada por Carlos Arantes. 

+MAIS INFORMAÇÕES: www.prefeiturarp.usp.br/cultura 

 

[CONTATO] 

LINK ALEATÓRIO DA SEMANA: clique aqui 

E-MAIL: comunicacao.fdrp@usp.br 

FACEBOOK: http://bit.ly/FacebookFDRP 

SITE: http://bit.ly/siteFDRP 
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