
 

5ª Edição – 07/08/2015 

Notícias 

Pesquisa de professor da FDRP ganha repercussão nacional 
Pesquisa conduzida pelo Prof. Paulo Eduardo Alves da Silva, a pedido do CNJ (Conselho Nacional de 
Justiça), procurou identificar o público que busca os serviços oferecidos pelos juizados especiais, além de 
observar quais as demandas mais comuns. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/pesquisa-de-professor-da-fdrp-ganha-repercussao-
nacional/ 

Revisão do Projeto Político Pedagógico da FDRP – Consulta 
Pública 
O processo de revisão do Projeto Político Pedagógico da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto entra 
agora na fase de consulta pública. Todos os interessados – alunos, professores, funcionários da FDRP-USP – 
assim como toda a sociedade – podem fazer sugestões e críticas. 

As contribuições devem ser enviadas para o email projus@usp.br – até o dia 08 de agosto de 2015. Elas 
serão analisadas pela Comissão, que preparará então o projeto a ser submetido às instâncias da USP para 
aprovação. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/revisao-do-projeto-politico-pedagogico-da-fdrp/ 

FDRP centraliza sua atuação no Facebook 
A equipe de Comunicação Institucional da FDRP centralizou a atuação da Faculdade no Facebook. A página 
oficial agora é a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto-USP e será constantemente alimentada com 
informações, notícias e divulgações relevantes para a comunidade FDRP. 

Mais informações: https://www.facebook.com/pages/Faculdade-de-Direito-de-Ribeir%C3%A3o-Preto-
USP/130060403735610 e 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=864321703642806&id=130060403735610 
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Eventos 

Cerimônia de Outorga do Título de Prof. Emérito ao Prof. 
Titular Luiz Olavo Baptista 
Data: 13/08/2015 às 19h30. 

Local: auditório da FDRP. 

Programação: Sessão Solene da Congregação da FDRP/USP para outorga do Título de Professor Emérito ao 
Professor Titular Luiz Olavo Baptista. Link para confirmação de presença: http://goo.gl/forms/NRHtLIfWN4 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/cerimonia-de-outorga-do-titulo-de-prof-emerito-
ao-prof-titular-luiz-olavo-baptista/ ou atacfdrp@usp.br 

 

Oportunidades Graduação 

Edital 475/2015 – Aliança Acadêmica Latino-Americana UBA-
UNAM-USP 
Foi lançado o edital de seleção para concessão de 10 (dez) vagas do Programa de Bolsas Aliança Acadêmica 
UBA-UNAM-USP para intercâmbio na Universidade de Buenos Aires durante o 1º semestre de 2016. 

Inscrições: até 14/09/2015. 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2015/07/Alianca_UBA-UNAM-
USP_1_sem_2016.pdf 

Mais informações: fonte de mais informações sobre a oportunidade 1 

USP ingressa no programa Idiomas Sem Fronteiras dentro da 
Iniciativa "Inglês na USP" 
Alunos de graduação e de pós-graduação stricto sensu da USP têm agora a oportunidade de se inscrever 
gratuitamente no curso My English Online, desenvolvido pela Cengage, em parceria com a National 
Geographic Learning. O curso compreende um pacote completo de atividades interativas para o estudo da 
língua inglesa, que podem ser realizadas em qualquer horário e lugar.  Estará disponível o acesso a livros 
interativos, leituras graduadas, exercícios de gramática (com correção imediata), dicionários, atividades 
para prática oral e testes de acompanhamento. Os materiais poderão também ser impressos para prática 
posterior, sem necessidade de consulta ao computador. 

Ao se inscrever, o aluno é dirigido inicialmente a um teste (placement test) que lhe dá acesso ao nível 
condizente com seus resultados. São cinco os níveis oferecidos, cobrindo desde o nível básico até o 
avançado (módulo preparatório para o TOEFL).  Cada nível, com prazo de realização de até 180 dias, é 
dividido em três partes e, ao final de cada parte, um Teste de Progresso deve ser realizado, como 
preparação para a Prova Final do nível. A passagem para o nível imediatamente superior é feita por meio 
da aprovação na Prova Final do nível em que o aluno se encontra. 

Inscrições: http://cadastro.myenglishonline.com.br 
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Mais informações: http://www.myenglishonline.com.br 

Monitoria em Filosofia do Direito 
Lançado o edital para monitoria na disciplina Filosofia do Direito com o docente Nuno Coelho. O início é no 
dia 11 de agosto e interessados devem entregar termo de compromisso assinado na secretaria do DFB até 
o dia 10 de agosto. 

Inscrições: até 10/08/2015. 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2015/07/Projeto-Monitoria-2015-USP-
GRAD.docx 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/monitoria-em-filosofia-do-direito/ 

Oportunidades Pós-Graduação 

USP ingressa no programa Idiomas Sem Fronteiras dentro da 
Iniciativa "Inglês na USP" 
Alunos de graduação e de pós-graduação stricto sensu da USP têm agora a oportunidade de se inscrever 
gratuitamente no curso My English Online, desenvolvido pela Cengage, em parceria com a National 
Geographic Learning. O curso compreende um pacote completo de atividades interativas para o estudo da 
língua inglesa, que podem ser realizadas em qualquer horário e lugar.  Estará disponível o acesso a livros 
interativos, leituras graduadas, exercícios de gramática (com correção imediata), dicionários, atividades 
para prática oral e testes de acompanhamento. Os materiais poderão também ser impressos para prática 
posterior, sem necessidade de consulta ao computador. 

Ao se inscrever, o aluno é dirigido inicialmente a um teste (placement test) que lhe dá acesso ao nível 
condizente com seus resultados. São cinco os níveis oferecidos, cobrindo desde o nível básico até o 
avançado (módulo preparatório para o TOEFL).  Cada nível, com prazo de realização de até 180 dias, é 
dividido em três partes e, ao final de cada parte, um Teste de Progresso deve ser realizado, como 
preparação para a Prova Final do nível. A passagem para o nível imediatamente superior é feita por meio 
da aprovação na Prova Final do nível em que o aluno se encontra. 

Inscrições: http://cadastro.myenglishonline.com.br 

Mais informações: http://www.myenglishonline.com.br 

 

Oportunidades Docência 

Edital 476/2015 – Seleção de docente para Kyoto University of 
Foreign Studies - KUFS (Japão) 
Foi lançado o edital referente à seleção de um docente para desenvolver atividades acadêmicas no 
Departamento de Estudos Luso-Brasileiros da Kyoto University of Foreign Studies – KUFS, no período de 
abril de 2016 a março de 2017.  
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O programa é destinado a docentes da USP com título mínimo de Doutor em áreas de estudos de 
Linguística ou Literatura de expressão portuguesa. 

As inscrições deverão ser feitas pelo envio da documentação, que consta no edital, até o dia 28 de 
setembro de 2015, através do e-mail mobility.area3@usp.br.  

Inscrições: até 28/09/2015 pelo email mobility.area3@usp.br 

Edital: http://www.direitorp.usp.br/wp-
content/uploads/2015/07/Ediltal476_Kyoto_University_Of_Foreign_Studies.pdf 

Mais informações: +55 (11) 3091-8503 

Bolsas para pesquisadores na Bélgica 
Estão abertas inscrições para candidaturas a bolsas na Bélgica, dirigidos a pesquisadores, em duas 
categorias: Beware Fellowships Industry e o Beware Fellowships Academia. O objetivo é atrair 
pesquisadores para a região Wallonie – Bruxelles. 

O período da bolsa é de 18 a 36 meses, em pequena ou média empresa (foco na inovação), em centro de 
pesquisa (foco na inovação) ou em universidade (foco na transferência de tecnologias com 1/3 do tempo 
em uma pequena ou média empresa associada). Os candidatos devem ter um grau de doutorado ou 
experiência equivalente (4 anos de experiência). 

Inscrições: até 30/09/2015. 

Mais informações: http://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/acteurs-institutionnels/service-
public-de-wallonie-services-en-charge-de-la-recherche-et-des-technologies/departement-des-
programmes-de-recherche/direction-des-programmes-federaux-et-internationaux/cofund-beware-
fellowship/cofund-beware-fellowships.html 

 

Programe-se 

VII Semana Jurídica – O Novo Processo Civil Brasileiro 
A FDRP realiza a VII Semana Jurídica com o tema “O Novo Processo Civil Brasileiro”. É possível se inscrever 
Texto da programação 2 

Data: de 17/08/2015 a 20/08/2015 

Local: Auditório da FDRP 

Inscrições: http://bit.ly/1J0DBGi 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/vii-semana-juridica-o-novo-processo-civil-
brasileiro/ 

 

Ajude o meio ambiente 

Adote atitudes responsáveis: 
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 Programe o computador para entrar em modo de espera após cinco minutos sem uso. 

 Desligue monitores, impressoras, estabilizadores, caixas de som ou outros acessórios, sempre que 
não estiverem em uso. 

 Evite imprimir arquivos desnecessários. 

 Desligue as luzes e o ar condicionado ao sair da sala. 

 Feche as portas da sala quando usar o ar condicionado. 

 Use a temperatura de 24° no ar condicionado. 
 

Contato 

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

Siga a FDRP no Facebook: https://www.facebook.com/pages/Faculdade-de-Direito-de-Ribeir%C3%A3o-
Preto-USP/130060403735610 

Acesse o site da FDRP: http://www.direitorp.usp.br/ 
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