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[EVENTOS] 

Debate sobre o livro “Atualidades e Tendências do 
Direito e Processo do Trabalho” 
A obra, escrita apenas por mulheres e fruto de um trabalho coletivo, será debatida no evento 
realizado na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. As organizadoras do livro são Amanda 
Barbosa (mestranda da FDRP), Andréia Chiquini Bugalho (aluna do curso de especialização da 
FDRP) e Luíz de Oliveira Garcia Miessa dos Santos. O evento conta com a participação da 
palestrante Profa Fabiana Severi, professora da FDRP. 

DATA: 30 de junho de 2017 

HORÁRIO: 19h00 

LOCAL: Auditório da FDRP 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/D1FPQE 

 

 

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO] 

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO] Início das 
Inscrições do 24º SIICUSP 
O SIICUSP, Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo, é uma 
iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP e tem como objetivo divulgar os resultados dos 
projetos de pesquisas científicas e tecnológicas realizadas por alunos de graduação da USP e de 
outras instituições nacionais e internacionais.  

INSCRIÇÕES: até 14 de agosto de 2017 

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

 

 

https://goo.gl/PXdSmQ


[OPORTUNIDADES DOCÊNCIA] 

Edital da Série Justiça Pesquisa 
O Conselho Nacional de Justiça selecionará projetos na 3ª Edição da Série Justiça Pesquisa. Os 
campos de conhecimento são: 

 Poder Judiciário e superpopulação prisional: o colapso do sistema de justiça criminal e a cultura do 
encarceramento; 

 Transparência no Poder Judiciário: os Tribunais de Justiça e o dever de prestação de contas; 

 Execução Fiscal: impacto de formas pré-processuais de recuperação do crédito tributário e a 
efetividade dos mecanismos eletrônicos de constrição patrimonial; 

 Modelos alternativos de gestão de processos e celeridade processual: a política de especialização 
de competências, a unificação de serventias e a melhoria da prestação jurisdicional no Brasil; 

 O Poder Judiciário brasileiro e o combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas; 

 O Poder Judiciário no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. 

INSCRIÇÕES: 24 de julho de 2017 

EDITAL: https://goo.gl/WgBTPn 

 

[PROGRAME-SE] 

Congresso Brasileiro de Direito Processual Civil do 
IBDP 
O evento discutirá as impressões sobre o primeiro ano de vigência do novo CPC, contando com 
uma sequência de palestras e mesas de debate de peso.  

DATA: 10 e 11 de agosto de 2017 

LOCAL: FDRP 

PROGRAMAÇÃO: https://goo.gl/AfYwf8 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/nWV2RW 

 

 

  



[FORA DA FDRP] 

XIX Encontro Nacional ABRAPSO 
Inscrições abertas para toda a comunidade de pesquisadores, profissionais, professores e 
estudantes para o 19º Encontro Nacional da ABRAPSO, evento que ocorrerá de 01 a 04 de 
novembro de 2017, na Universidade Federal de Uberlândia - Campus Santa Mônica, em 
Uberlândia, Minas Gerais. 

O 19º. Encontro Nacional da ABRAPSO terá como temática “Democracia participativa, Estado e 
laicidade: Psicologia Social e enfrentamentos em tempos de exceção” que possibilitará o debate 
sobre a atuação em Psicologia Social e áreas afins, no contexto político atual. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/jPFPy5 

 

Lançamentos de grandes obras jurídicas 

O evento será realizado no dia 26 de junho e contará com a presença dos autores e coquetel. 
Duas obras serão lançadas: "OMC" é fruto de uma pesquisa comemorativa, realizada por grandes 
especialistas no Brasil, que aborda os casos que marcaram a atuação do órgão de solução de 
controvérsias da OMC nas últimas duas décadas e “Manual de Direito Econômico Internacional”, 
com questões práticas e exercícios de reflexão. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/tuDU8g 

 

Pesquisa sobre informação cultural da comunidade 
USP  

A Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM-USP) realiza pesquisa para entender melhor os 
hábitos de produção e consumo de informação cultural da comunidade USPiana. Encaminhamos 
o pedido para que professores e alunos respondam o questionário no link: https://goo.gl/n826t8  

+MAIS INFORMAÇÕES: (11) 2648-0317 

 

Curso de Pós-Graduação em Direito – Universidade de 
Castilla-La Mancha 
A Universidade Castilla-La Mancha, parceira da FDRP para intercâmbios acadêmicos, está com 
inscrições abertas para seu curso de pós-graduação em Direito. O curso acontecerá entre os dias 
10 e 25 de janeiro de 2018 na cidade de Toledo, na Espanha.  

 +MAIS INFORMAÇÕES: http:/postgradoenderecho.uclm.es 

 

 

https://goo.gl/tuDU8g
https://goo.gl/n826t8
http://postgradoenderecho.uclm.es/


[CONTATO] 

E-MAIL: comunicacao.fdrp@usp.br 

FACEBOOK: http://bit.ly/FacebookFDRP 

SITE: http://bit.ly/siteFDRP 
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