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[DESTAQUE] 

FDRP celebra seus 10 anos 

 
Aconteceu na tarde de ontem, 19 de abril, uma celebração em comemoração aos 10 anos da 
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. No Auditório da casa estavam presentes alunos, 
professores e funcionários da FDRP, além de autoridades e representantes de outras unidades 
do Campus e da Reitoria. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/dPZQx5 

 

https://goo.gl/dPZQx5


[NOTÍCIAS] 

Eleição para representantes discentes da Pós-
Graduação 
Foi eleito o representante discentes da Pós-Graduação Stricto Sensu junto as 
Comissões/Conselhos da FDRP. 

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

 

Quadro de inscritos na eleição para representantes da 
categoria docente de Professor Associado junto à 
Congregação da FDRP. 
A escolha dos representantes da categoria docente de Professor Associado junto à Congregação 
da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, será realizada no dia 
28 de abril de 2017, das 9h até às 17h, por meio de sistema eletrônico de votação e totalização 
de votos, podendo, em caráter excepcional, ser utilizado o sistema de votação convencional. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/IAT7ag 

 

Prof. Dr. Nuno Coelho fala sobre "Ética, Política e 
Ciência" 
O Prof. Dr. Nuno Coelho, da FDRP, fala nas Conversas Transdisciplinares. O tema foi: a ética 
tenta entender como nós, seres humanos, tornamo-nos quem somos em resultado ao modo como 
vivemos. Nossas decisões forjam-nos e forjam a cidade e o país. Nesta conferência, em diálogo 
com os filósofos gregos antigos, discutimos os fundamentos e os limites do poder humano de 
autoconstrução, na civilização fundada na ciência em que vivemos 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/EqHVv7 

 

[EVENTOS] 

Visões sobre a Terceirização  
O Centro Acadêmico Antônio Junqueira de Azevedo (CAAJA) convida a todas e a todos para um 
debate sobre os principais aspectos, situações e problemas da terceirização no atual cenário 
brasileiro, tendo em vista a extrema importância do tema para a população e a economia.  

DATA: 26 de abril de 2017 

LOCAL: Anfiteatro FDRP 

PROGRAMAÇÃO: O evento será realizado a partir das 12h30, no Anfiteatro da Faculdade de 
Direito de Ribeirão Preto (FDRP - USP); é gratuito, aberto a todos os interessados e contará com 
a emissão de certificados de presença. 

https://goo.gl/RwbSKS
https://goo.gl/IAT7ag
https://goo.gl/EqHVv7


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

 

II Seminário Internacional de Criminologia – 2017 
O evento conta com a participação de Cândido Mendes Martins da Agra, Professor Catedrático 
em Criminologia, Diretor Fundador da Escola de Criminologia da Faculdade de Direito da 
Universidade do Porto e Presidente da Associação Internacional de Criminologia de Língua 
Portuguesa), assim como Victor Gabriel O. Rodriguez, Livre-Docente em Direito Penal pela USP 
e Professor Associado da FDRP/USP e outros docentes de renome da PUCRS e Instituto 
Superior de Ciências Jurídicas e Sociais, de Cabo Verde.  

DATA:  26 de abril de 2017 – Quarta-Feira 

LOCAL: Auditório da FDRP 

HORÁRIO: das 9h00 às 18h00 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/Z5koKc 

 

Encontro Regional de Pesquisa Empírica em Direito 

A Rede de Estudos Empíricos em Direito (REED) e a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto 
(FDRP-USP) tornam pública chamada de trabalhos para apresentação no Encontro Regional de 
Pesquisa Empírica em Direito – Ribeirão Preto (ERPED-RP). A inscrição para seleção de trabalho 
para apresentação no ERPED-RP se dará por meio de submissão de resumo até 19 de março de 
2017. 

DATA: 27 e 28 de abril 2017 

LOCAL: FDRP 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/y2Pqw6 

 

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO] 

Programa de Iniciação Científica PIBIC 
O edital 2017/2018 já está disponível e o período de inscrições será de 24/04/2017 (08:30h) a 
24/05/2017 (12:30h). 

INSCRIÇÕES: http://www.prp.usp.br/programas/ic 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/2KcYTn 

 

https://goo.gl/BvVtKs
https://goo.gl/Z5koKc
https://goo.gl/y2Pqw6
http://www.prp.usp.br/programas/ic
https://goo.gl/2KcYTn


[OPORTUNIDADES DOCÊNCIA] 

Treinamentos OriginalityCheck e FeedBack Studio: 
Plataformas de identificação de plágio 
O SIBiUSP promoverá uma série de treinamentos presenciais, com transmissão pelo IPTV, para 
uso de cada plataforma. Cada treinamento será organizado em parceria com bibliotecas do 
sistema e com possibilidade de participação de docentes, bibliotecários e demais interessados 
das demais unidades. 

+MAIS INFORMAÇÕES: http://www.direitorp.usp.br/treinamentos-originalitycheck-e-feedback-
studio-plataformas-de-identificacao-de-plagio/ 

 

[FORA DA FDRP] 

Políticas criminais e de segurança  

A conferência "Políticas criminais e de segurança" terá a participação do docente da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM) Gustavo Noronha de Ávila que abordará as condenações criminais 
equivocadas, sob a perspectiva dos Innocence Projects, que tem como objetivo libertar pessoas 
erroneamente submetidas ao cárcere.  

Já a docente da Faculdade de Direito da Universidade do Porto (FDUP) Carla Sofia de Freitas Lino 
Pinto Cardoso irá discorrer sobre os conceitos e o sentimento de insegurança, mostrando os 
estudos da Escola de Criminologia da Universidade do Porto sobre o tema. 

+MAIS INFORMAÇÕES: O evento será realizado no dia 25 de abril, às 15h, no salão de eventos 
do Centro de Tecnologia da Informação de Ribeirão Preto (CeTI-RP) da USP. 

 

[CONTATO] 

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

E-MAIL: comunicacao.fdrp@usp.br 

FACEBOOK: http://bit.ly/FacebookFDRP 

SITE: http://bit.ly/siteFDRP 
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