
 

65ª Edição – 07/04/2017 

[DESTAQUE] 

 

A história de nossa faculdade será sempre diferente para cada um de nós, porque ela é também 
a nossa história! Vamos celebrar juntos esse aniversário e ajudar a construir a próxima década 
dessa jovem promissora. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/CdU3SM 

 

[NOTÍCIAS] 

Eleição Eletrônica para Representantes dos 
Professores Associados junto à Congregação 
Estão abertas, até às 17 horas do dia 17 de abril de 2017, as inscrições para a eleição de quatro 
representantes da categoria Professor Associado junto à Congregação da FDRP e seus 
respectivos suplentes. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/QISNk5 
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Reitor da Universidade de Sassari (Itália) visita FDRP 
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP) recebeu ontem a visita do Magnífico Reitor da 
Universidade de Sassari (Itália), Prof. Massimo Carpinelli e da Profa. de Direito da mesma 
Universidade, Rosanna Ortu. A visita, organizada pelos professores Alessandro Hirata e Cíntia 
Rosa de Lima, fez parte de uma visita ao Brasil para a assinatura de convênio entre as duas 
Universidades.  

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/4OMRzA 

 

FDRP recebe delegação chilena 
A FDRP recebeu, em 30 de março, representantes da Universidad de La Frontera, no Chile. A 
Prof. Valeska Weiss, diretora da Faculdade de Ciências Jurídicas e Empresariais e o Prof. Raúl 
Soto, diretor de qualidade acadêmica da mesma faculdade, estiveram no Brasil em busca de 
faculdades de excelência para firmar convênios de cooperação acadêmica. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/gvTziD 

 

Pesquisa desenvolvida na FDRP contribui para 
auditoria do sistema prisional 
A “Pesquisa do custo do recluso do país e da transparência da UF´s”, desenvolvida pelo Grupo 
de Estudos Carcerários Aplicados da USP (GECAP-uSP), coordenado pelo Professor da FDRP, 
Dr. Claudio do Prado Amaral, serviu de base, juntamente com outros documentos, para que o 
Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo propusesse ao Tribunal de Contas a 
realização de uma auditoria operacional sobre a situação do sistema prisional paulista. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/fVWWdb 

 

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO] 

Edital 677/2017 – Mobilidade Internacional para alunos 
de Graduação – Anadolu Üniversitesi (Turquia) 
Anunciamos o lançamento do Edital 677/2017 – Mobilidade Internacional para alunos de 
Graduação – Erasmus+ Ação-chave 1 – Anadolu Üniversitesi, na Turquia, para oferecimento de 
01 (uma) vaga de intercâmbio para estudantes com excelente desempenho acadêmico, para 
intercâmbio durante o 2º semestre de 2017 (setembro a janeiro). 

INSCRIÇÕES:  até 9 de abril de 2017. 

EDITAL: https://goo.gl/YqNVbX 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/MabiRq 
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Inscrições abertas para curso de verão em Hiroshima 
São oferecidas 11 vagas no curso “Paz e Direito” para alunos de graduação e pós-graduação. A 
Universidade de Hiroshima oferece uma bolsa de estudos, que cobre as despesas com o curso e 
a hospedagem com café da manhã. As outras despesas que correm por conta dos 
participantes estão listadas em item separado. 

INSCRIÇÕES: de 05 a 19/04/2017 

EDITAL: https://goo.gl/KN8ffl 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/UXdSg3 

 

[OPORTUNIDADES DE PÓS-GRADUAÇÃO] 

Inscrições abertas para curso de verão em Hiroshima 
São oferecidas 11 vagas no curso “Paz e Direito” para alunos de graduação e pós-graduação. A 
Universidade de Hiroshima oferece uma bolsa de estudos, que cobre as despesas com o curso e 
a hospedagem com café da manhã. As outras despesas que correm por conta dos 
participantes estão listadas em item separado. 

INSCRIÇÕES: de 05 a 19/04/2017 

EDITAL: https://goo.gl/d7QQgc 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/Bs9ICP 

 

[OPORTUNIDADES DOCÊNCIA] 

Edital Aucani n° 15/2017 – Mobilidade Internacional de 
Curta Duração para Docentes USP – Lituânia 
Anunciamos o lançamento do Edital 679/2017 – Mobilidade Internacional de Curta Duração para 
Docentes para oferecimento de 1 (uma) vaga para docente, durante o segundo semestre de 2017 
(início obrigatório até dezembro de 2017), na Vilniaus Gediminas Technical University (Lituânia). 

INSCRIÇÕES: até dia 30 de maio de 2017. 

EDITAL: https://goo.gl/t62R6b 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/J9qnXP 
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[OPORTUNIDADES PARA PESQUISA] 

Oportunidades de Pesquisa e Premiações da Regional 
Studies Association 
Divulgamos as oportunidades para pesquisadores e docentes em início de carreira, sejam esses 
da graduação, pós-graduação ou doutorado. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/BNB30x 

 

Estão abertas as inscrições para as oficinas de 
pesquisa empírica no ERPED 
São ao todo 4 oficinas, abordando diferentes temas, como estudos de caso, análise de julgado, 
análise de discurso e outros. Além de contar com a participação de professores da FGV, UFRJ, 
Mackenzie e FFLCH-USP.  

INSCRIÇÕES: https://goo.gl/forms/tWvdNQ7MH4l0ZIq82 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/YPjvoj 

 

[PROGRAME-SE] 

O Mundo em 90’ 
Quer estudar fora? Esse é o momento para conhecer suas opções, tirar as dúvidas sobre os 
editais e ter contato com alunos que já passaram por essa experiência no exterior. Venha ouvir os 
depoimentos e saber mais sobre as oportunidades de intercâmbio acadêmico na FDRP! 

DATA: 18 de abril de 2017 

LOCAL: Anfiteatro da FDRP 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/iPF4ix 

 

II Seminário Internacional de Criminologia 
O evento está sendo promovido pela Organização Comunitária Santo Antônio Maria de Claret em 
parceria com a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

DATA: 26 de abril de 2017 

HORÁRIO: das 9h00 às 18h00 

LOCAL: Auditório FDRP 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES GRATUITAS: 17 de março a 17 de abril de 2017 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/BgSoKR 
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II Simpósio Crédito e Endividamento 
A FDRP convida a todos para o II Seminário Crédito e Endividamento, organizados pela Profa. 
Iara Pereira Ribeiro e Profa. Maria Paula Bertran. Essa edição vem contando com mesas 
redondas e grupos temáticos que abordam o crédito e o endividamento de forma plural e 
interdisciplinar. 

DATA: 17 e 18 de maio, das 14:00 ás 22:00 

LOCAL: Anfiteatro da FDRP 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/qh5he0 

 

[FORA DA FDRP] 

RedEmprendia Spin Way - Oportunidade de 
experiência internacional em empreendedorismo 
Oportunidade para estudantes de graduação, pós-graduação ou para aqueles que terminaram 
seus estudos em qualquer universidade ibero-americana recentemente e está com vontade de 
empreender, eis aqui a sua oportunidade. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/jcYujr 

 

Novo programa de rádio 'Jornal da USP' 
O intuito é discutir os problemas centrais do país e, ao mesmo tempo, apresentar o caráter 
propositivo da Universidade. No dia 27 de março, a Rádio USP iniciou o Jornal da USP, um 
programa apresentado ao vivo pela radialista Roxane Ré e que vai ao ar de segunda a sexta-
feira, das 7h30 às 9h30, em São Paulo (93,7 MHz), em Ribeirão Preto (107,9 MHz) e na internet 
pelo site jornal.usp.br/radio.  

+MAIS INFORMAÇÕES: site do Jornal da USP 

 

A FORP/FCFRP procuram voluntários para o Projeto 
Herpes 
Uma pesquisa realizada pelas Faculdades de Odontologia e Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto da USP está selecionando voluntários para o estudo: “Avaliação de Gel Precursor de Filme 
Contendo Anestésico Tópico Local para Tratamento do Herpes Simplex”. 

+MAIS INFORMAÇÕES: Mônica D. Ribeiro Bastos, doutoranda do Departamento de Materiais 
Dentários e Prótese da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, orientada pelo Prof. Dr. 
Vinicius Pedrazzi, celular (16) 98119-5800 ou e-mail: estudoherpes@gmail.com 
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Lançamento Poeta De Gaveta Volume 23 
O livro Poeta de Gaveta é uma publicação anual de trabalhos literários de alunos, docentes e 
funcionários dos campi da USP de Ribeirão Preto, Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, 
Santos e São Carlos. 

DATA: 11 de Abril 

LOCAL: Seção de Atividades Culturais. Rua Pedreira de Freitas, casa 04 - Campus da USP 
Ribeirão Preto 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/E2xlr4 

 

[CONTATO] 

LINK ALEATÓRIO DA SEMANA: https://goo.gl/qjEF6N 

E-MAIL: comunicacao.fdrp@usp.br 

FACEBOOK: http://bit.ly/FacebookFDRP 

SITE: http://bit.ly/siteFDRP 
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