
 

6ª Edição – 14/08/2015 

Notícias 

Professor Associado Alessandro Hirata assume a presidência 
do GCARI 
O Professor Associado Alessandro Hirata, atual presidente da Comissão de Relações Internacionais (CRInt) 
da FDRP, assumiu também a posição de presidente do GCARI-RP, o Grupo Coordenador das Atividades de 
Relações Internacionais do campus Ribeirão Preto da USP. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/professor-associado-alessandro-hirata-assume-a-
presidencia-do-gcari/ 

4º Ciclo de Avaliação Institucional USP 2010-2014 – FDRP 
A FDRP está passando pelo 4º Ciclo da Avaliação Institucional USP 2010-2014 organizado pela Comissão 
Permanente de Avaliação (CPA). Os relatórios estão disponíveis no site da FDRP no link abaixo. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/4o-ciclo-de-avaliacao-institucional-usp-2010-2014-fdrp/ 

Inscrições abertas para as oficinas culturais da Seção de 
Atividades Culturais 
As oficinas são gratuitas e com temas diversos como fotografia, dança e teatro. Elas têm duração semestral 
e as inscrições são realizadas online. 

Mais informações: http://www.prefeiturarp.usp.br/cultura/AC01oficinas.html 

 
Eventos 

Concurso para o Título de Livre-Docência junto ao DPP – Área 
de Direito Comercial 
O candidato Gustavo Saad Diniz participará do concurso para o Título de Livre-Docência junto ao 
Departamento de Direito Privado e de Processo Civil na área de Direito Comercial pelo Edital FDRP 
29/2014. 
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Data: de 17/08/2015 a 20/08/2015. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/concurso-para-o-titulo-de-livre-docencia-junto-
ao-dpp-area-de-direito-comercial/ 

VIII Semana Jurídica – O Novo Processo Civil Brasileiro 
Na semana do dia 17/08/2015 acontecerá a VIII Semana Jurídica – O Novo Processo Civil Brasileiro. É 
necessário realizar inscrição no local indicado no link abaixo. 

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

Local: Auditório da FDRP 

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

 

Oportunidades Graduação 

Inscrições abertas para bolsas Chevening no Reino Unido 
Estão abertas, até 3 de novembro de 2015, inscrições para candidaturas ao programa Chevening, que 
oferece bolsas de estudos de mestrado, financiado pelo governo britânico. 

Inscrições: até 03/11/2015. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/inscricoes-abertas-para-bolsas-chevening-no-reino-unido/ 

Edital 477/2015 – WWU-USP – Bio-inspired Leadership 
Training 
Estão abertas as inscrições para o Edital 477/2015 – WWU-USP – Bio-inspired Leadership Training, para 
seleção de docentes, alunos de pós-graduação e alunos de graduação para participação no WWU-USP – 
Bio-inspired Leadership Training, treinamento em Inovação e Empreendedorismo, fruto do programa 
parceria estratégica entre a Universidade de São Paulo e a Münster University (WWU – Alemanha). 

Inscrições: até 24/08/2015. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/edital-4772015-wwu-usp-bio-inspired-leadership-training/ 

Edital 479/2015 – WWU-USP – Universidad Autónoma de 
Madrid – Santander 

Está aberto o edital de seleção para cinco vagas do Programa de Bolsas Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) – Santander para intercâmbio durante o 1º semestre de 2016, dirigido aos alunos regulares de 
graduação da USP. 

Inscrições: até às 12h do dia 24/08/2015. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/edital-4792015-wwu-usp-universidad-autonoma-de-
madrid-santander/ 
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Chamada de artigos da Revista de Estudos Empíricos em 
Direito – vol. 3, nº 1 
A Revista de Estudos Empíricos em Direito, qualificada como B2 pela Capes, está aberta para a submissão 
de artigos científicos para o seu primeiro volume do terceiro número que será lançado em janeiro de 2015. 
A Revista aceita trabalhos de diferentes disciplinas e perspectivas metodológicas, desde que se enquadrem 
na linha editorial da revista que tem o foco na pesquisa empírica em direito. 

Inscrições: até 04/09/2015. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/chamada-de-artigos-da-revista-de-estudos-empiricos-em-
direito-vol-3-no-1/ 

Inscrições para a 2ª Intercontinental Academia via IEA vão até 
23 de agosto 
O IEA prorrogou para 23 de agosto o prazo para pesquisadores latino-americanos se inscreverem na 
seleção para a 2ª Intercontinental Academia. O projeto, que terá como tema a Dignidade Humana, é 
organizado pelo Instituto Israel para Estudos Avançados da Universidade Hebraica de Jerusalém e pelo 
Centro para Pesquisas Interdisciplinares da Universidade de Bielefeld, na Alemanha, e acontecerá em 
março e agosto de 2016. 

Inscrições: até 23/08/2015. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/inscricoes-para-a-2a-intercontinental-academia-via-iea-
vao-ate-23-de-agosto/ 

 

Oportunidades Docência 

Chamada de artigos da Revista de Estudos Empíricos em 
Direito – vol. 3, nº 1 
A Revista de Estudos Empíricos em Direito, qualificada como B2 pela Capes, está aberta para a submissão 
de artigos científicos para o seu primeiro volume do terceiro número que será lançado em janeiro de 2015. 
A Revista aceita trabalhos de diferentes disciplinas e perspectivas metodológicas, desde que se enquadrem 
na linha editorial da revista que tem o foco na pesquisa empírica em direito. 

Inscrições: até 04/09/2015. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/chamada-de-artigos-da-revista-de-estudos-empiricos-em-
direito-vol-3-no-1/ 

Programe-se 

Corrupção e Direito Penal 
O evento traz como palestrante o Professor Catedrático da Universidade de Salamanca, Ignacio Berdugo 
Gómez de la Torre. É necessário realizar inscrição. 
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Data: 28/08/2015. 

Local: Anfiteatro da FDRP. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/corrupcao-e-direito-penal/ 

I Jornada Científica Latino-Americana de Ciências Criminais 
FDRP/UNLP 
Evento reunindo a FDRP e a Universidade Nacional de La Plata traz mesas redondas com discussões 
referentes às ciências criminais. 

Data: 27/08/2015. 

Local: Anfiteatro da FDRP 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/i-jornada-cientifica-latino-americana-de-ciencias-
criminais-fdrpunlp/ 

 

Ajude o meio ambiente 

Adote atitudes responsáveis: 

 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: http://bit.ly/FacebookFDRP 

Acesse o site da FDRP: http://bit.ly/siteFDRP 
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