
 

68ª Edição – 28/04/2017 

[NOTÍCIAS] 

Resultado Eleição dos representantes de Prof. 
Associado junto à Congregação 
Confira o resultado da Eleição de representantes da categoria docente de Professor Associado 
junto à Congregação da FDRP/USP. 

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

 

[EVENTOS] 

Curso de Difusão em Finanças Públicas 
O curso organizado pelo Prof. Dr. Gabriel Loretto Lochagin tem o objetivo de esclarecer os 
aspectos mais fundamentais da estrutura das finanças públicas do país e das razões de sua 
centralidade nos debates políticos e econômicos recentemente travados. 

DATA: 03 de maio de 2017 (primeiro encontro) 

HORÁRIO: 18h30 

LOCAL: FDRP – Sala C-24 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/RfYmu9 

 

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 maio de 2017 

SUBMISS’AO DE TRABALHOS: até 06 de maio de 2017 

LOCAL: FDRP 

https://goo.gl/UGBYqL
https://goo.gl/RfYmu9


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

 

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO] 

Edital Programa TOP Espanha Santander 
Universidades abre 4 vagas para a Universidade de 
Salamanca 
Dando continuidade ao Programa de Mobilidade Estudantil Internacional de alunos de graduação, 
a Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional anuncia a abertura de 04 
vagas do Edital Programa TOP Espanha Santander Universidades para intercâmbio de 03 de 
julho a 22 de julho de 2017. 

INSCRIÇÕES: até 15 de maio de 2017 

EDITAL: https://goo.gl/PlFQa9 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/I0tK0m 

 

[OPORTUNIDADES DOCÊNCIA] 

FDRP está com inscrições abertas para o processo 
seletivo de docentes junto ao Departamento de Direito 
A FDRP/USP reabre as inscrições para o processo seletivo (simplificado) – contrato temporário 
junto ao Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. 

INSCRIÇÕES: 24/04 a 03/05/2017 

EDITAL: https://goo.gl/n3e6EV 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/du6M2U 

 

IEA recebe inscrições para o Programa Ano Sabático 
de 2018 
Docentes da USP que queiram concorrer a uma vaga no Programa Ano Sabático 2018 do 
Instituto de Estudos Avançados (IEA) já podem se inscrever. O programa permite que professores 
da universidade se afastem de seus encargos didáticos e administrativos para que possam 
participar integralmente de pesquisas individuais e interdisciplinares no Instituto. 

INSCRIÇÕES: até 15 de agosto de 2017 

EDITAL: https://goo.gl/4IyTSU 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/URVcBd 
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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: https://goo.gl/rn7rLd 

 

[OPORTUNIDADES PESQUISA] 

A Revista da Faculdade de Direito divulga seu edital 
para submissão de artigos 
A Revista da Faculdade de Direito divulga seu edital para submissão de artigos em seu 112° 
volume, correspondente ao ano de 2017, assim como orientações resumidas para a referida 
publicação. 

INSCRIÇÕES: até 26 de maio de 2017 

EDITAL: https://goo.gl/sc1UvL 

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

 

[PROGRAME-SE] 

VII Workshop de Direito - FDRP 
O Centro Acadêmico Antonio Junqueira de Azevedo organiza o VII Workshop de Direito na 
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (USP). O convite é feito a todas e todos que gostariam de 
conhecer mais sobre o curso de Direito e espaços da faculdade. 

DATA: 20 de maio de 2017 

LOCAL: FDRP  

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

 

[FORA DA FDRP] 

Get Together 
O Get Together é um evento tradicional no campus da USP em Ribeirão Preto que visa promover 
a integração cultural entre estudantes brasileiros e estrangeiros e estimular o intercâmbio 
acadêmico internacional. Organizado pelo GCARI e iTeam USP-RP, o evento conta com uma 

http://www.direitorp.usp.br/treinamentos-originalitycheck-e-feedback-studio-plataformas-de-identificacao-de-plagio/
https://goo.gl/sc1UvL
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feira gastronômica em que os alunos estrangeiros preparam comidas típicas, apresentações 
musicais e outras atividades. 

DATA: 24 de maio de 2017, às 18h00. 

LOCAL: Saguão do Restaurante Universitário 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/NSA0AM 

 

[CONTATO] 

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

E-MAIL: comunicacao.fdrp@usp.br 

FACEBOOK: http://bit.ly/FacebookFDRP 

SITE: http://bit.ly/siteFDRP 
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