
 

79ª Edição – 04/08/2017 

[NOTÍCIAS] 

Edital Atac/FDRP Nº 19/2017-Abertura de Processo 
Seletivo junto ao DPP, área de Direito Privado  
Estão abertas, até 11 de agosto/2017, as inscrições para o processo seletivo de contratação de 1 
(um) docente por prazo determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1), com salário de R$ 
1.849,66 (um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), referência: mês 
de maio de 2016, com jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, junto ao Departamento 
de Direito Privado e Processo Civil/Área de Direito Privado, nos termos da Resolução nº 5.872/10 
e alterações posteriores, bem como da Resolução nº 7.354/17. 

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

 

Inscrições abrem na próxima segunda: Curso de 
Atualização - Direitos Humanos das Mulheres 
O objetivo central do curso é possibilitar o estudo dos marcos legais nacionais e internacionais 
dos direitos humanos das mulheres, os conceitos e princípios a eles relacionados, bem como dos 
seus instrumentos de proteção, em uma abordagem teórica feminista. Ainda, objetiva-se discutir 
formas de atuação profissional em uma perspectiva interseccional de gênero. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/ms6CXu 

 

Defesas agendadas – Mestrado FDRP 
Confira a lista completa com as defesas do mestrado da FDRP. 

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

 

https://goo.gl/kgMHte
https://goo.gl/ms6CXu
https://goo.gl/RySdqm


[EVENTOS] 

TourNE 2017: Fdrp-USP 
A TourNE tem como objetivo transcender os limites da FEA e mostrar que o empreendedorismo 
está presente em qualquer segmento ou profissão. Na edição 2017 na FDRP teremos a presença 
de Alexandre Bonilha, um empreendedor que começou sua carreira no área de direito e hoje é 
referência em empreendedorismo como Mentor jurídico na Founder Institute e Sócio Proprietário 
na Bonilha & Freitas Advogados. 

DATA: 08/08/2017 

HORÁRIO: 12:15h – 13:45h 

LOCAL: Auditório da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto – USP 

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

 

Seminário: Segurança Pública, Criminologia e 
Vitimologia 
O seminário conta com a participação de 7 convidados, entre professores e especialistas, para 
discussão de temas como Segurança Pública e Criminologia no Brasil e América Latina, 
Encarceramento Feminino e Desafios para a Aplicação da Prisão Domiciliar, Segurança Pública 
na Perspectiva da Vítima, Tráfico de Pessoas na América Latina e Crimes Patrimoniais. 

O evento é gratuito. 

DATA: 11 de agosto de 2017 

HORÁRIO: 14h00 

LOCAL: Sala C-33 da FDRP 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/eb5wmY 

 

Cinecult – Agosto de 2017 
O evento exibirá o provocativo “Tudo sobre minha mãe” do Almodóvar. Este filme, de 1999, 
continua bastante atual, neste momento em que vivemos diversas configurações familiares, com 
inúmeros arranjos e parcerias, provocando uma série de consequências nas vidas e escolhas de 
cada ser falante. Para o debate, logo após a exibição, contaremos com a colega psicanalista 
Silvia Sato, membro da EBP/AMP e responsável pelo aFinarte, laboratório inter-disciplinar e 
Ciranda Rp, nucleo de investigação sobre Criança e Adolescente. 

 A temática explorada pelo filme ressoa com o próximo Encontro Americano de Psicanálise de 
Orientação Lacaniana “ENAPOL” cujo tema: “Assuntos de Família, seus enredos na prática” nos 
convida a pensar e explorar tais consequências em nossa prática clínica cotidiana. 

DATA: 11 de agosto de 2017 

HORÁRIO: 19h00 

LOCAL: Anfiteatro da FDRP 

https://goo.gl/Hfdnbz
https://goo.gl/eb5wmY


+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/1yLC6g 

 

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO] 

Edital 738/2017 - Mobilidade Internacional para Alunos 
de Graduação - Convênios FDRP 
Dando continuidade ao Programa de Mobilidade Estudantil Internacional de alunos de graduação, 
a Comissão de Relações Internacionais e o International Office da Faculdade de Direito de 
Ribeirão Preto (FDRP) anunciam a abertura de Edital para 21 (vinte e uma) vagas destinadas a 
indicação de estudantes para Instituições de Ensino Superior (IES) estrangeiras conveniadas com 
a FDRP para intercâmbio acadêmico durante o primeiro semestre de 2018. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/1bYUP6 

  

Edital 692/2017 – Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) 
Anunciamos o lançamento do edital 692/2017 – Universidad Autónoma de Madrid (UAM) / 
Santander – Intercâmbio de Graduação, que oferece 4 (quatro) vagas do Programa de Bolsas 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) / Santander (Espanha), para estudantes de graduação 
para período de intercâmbio no 1º semestre de 2018. 

INSCRIÇÕES:  até 21 de agosto de 2017 

EDITAL: https://goo.gl/j2JiCQ 

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

 

Monitoria no Centro de Informações - CINFO/FEA-RP 
Estão abertas até 17 de agosto de 2017 as inscrições para o preenchimento de uma vaga de 
MONITOR para o Centro de Informações da FEA-RP (CINFO). 

INSCRIÇÕES: até 17 de agosto 

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

 

[OPORTUNIDADES PÓS-GRADUAÇÃO] 

Inscrições abertas - Moradia estudantil da Pós-
Graduação 
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do dia 2 ao dia 15 de agosto de 2017.  
+MAIS INFORMAÇÕES: www.prefeiturarp.usp.br/sas 
 

https://goo.gl/1yLC6g
https://goo.gl/j2JiCQ
https://goo.gl/asxwpd
https://goo.gl/VoKwRf
http://www.prefeiturarp.usp.br/sas


[OPORTUNIDADES DOCÊNCIA] 

Chamada de artigos da Revista da Procuradoria-Geral 
do Banco Central 
A PROCURADORIA-GERAL DO BANCO CENTRAL divulga chamada para submissão de artigos, 
com vistas à sua publicação na Revista da Procuradoria-Geral do Banco Central (Revista da 
PGBC). A Revista da PGBC tem por objetivo divulgar trabalhos jurídicos relacionados com as 
áreas de atuação do Banco Central, publicando artigos que tenham por objeto o estudo, a 
reflexão e a investigação de temas relacionados ao Direito Econômico da Regulação Financeira. 

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

 

Chamada para envio de artigos para a Revista de 
Direito da Universidade Federal de Viçosa 
Termina em 13 de agosto o prazo para envio de artigos para a Revista de Direito da Universidade 
Federal de Viçosa. Os manuscritos devem obedecer às normas editoriais. 

INSCRIÇÕES: até 13 de agosto de 2017 

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

 

II Simpósio Brasileiro de Desenvolvimento Territorial 
Sustentável (II SBDTS) 
O prazo para a submissão de trabalhos ao II Simpósio Brasileiro de Desenvolvimento Territorial 
Sustentável (II SBDTS) foi prorrogado até o dia 15 de agosto de 2017, sob os formatos de Artigo 
Completo ou Resumo. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/ZtD1wR 

 

Call for papers Revista de Estudios Brasileños 
A Revista de Estudios Brasileños é uma publicação semestral e de formato eletrônico, resultado 
da colaboração acadêmica entre a Universidade de Salamanca (USAL) e a Universidade de São 
Paulo (USP), em conjunto com a Universia, através da sua plataforma de publicações online. 

INSCRIÇÕES: até 4 de setembro de 2017 

EDITAL: https://goo.gl/D6DGKy 

 

https://goo.gl/uAdvbr
https://goo.gl/CgzRhg
https://goo.gl/ZtD1wR
https://goo.gl/D6DGKy


Inscrições abertas para o II Seminário Internacional: 
“(Re)pensando o Trabalho Contemporâneo: O trabalho 
em tempos de crise no Brasil e na América Latina” 
Em sua segunda edição, o Seminário de Pesquisa “(Re)pensando o Trabalho Contemporâneo: O 
trabalho em tempos de crise no Brasil e na América Latina”, tem como principais finalidades 
divulgar e discutir pesquisas voltadas à temática “trabalho” em diversas áreas do conhecimento. 

INSCRIÇÕES: até 21 de setembro de 2017 

EDITAL: https://goo.gl/oaWdzK 

 +MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/9SLXK6 

 

[PROGRAME-SE] 

Seminário: Lavagem de dinheiro – fundamentos 
dogmáticos e aplicação prática 
O seminário de Direito Penal Econômico da FDRP tem como palestrantes convidados Ana 
Carolina Carlos de Oliveira, Dra. em Direito Penal pela USP e doutoranda pela Universidad 
Pompeu Fabra (Espanha) e João Daniel Rassi, Dr. Em Direito Penal pela USP e Dr. em Processo 
Penal pela USP. 

O evento é gratuito. 

DATA: 25 de agosto de 2017 

HORÁRIO: 8h30 

LOCAL: FDRP 

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

[FORA DA FDRP] 

Direito ao Esquecimento e à Desindexação em Debate 
nos Tribunais 

A Palestra será ministrada pela Profa. Dra. Cíntia Rosa Pereira de Lima da Faculdade de Direito 
de Ribeirão Preto da USP e será realizada no dia 8 de agosto às 19h30 na 12° Subseção da OAB 
– Ribeirão Preto. 

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

 

https://goo.gl/oaWdzK
https://goo.gl/9SLXK6
https://goo.gl/URbbvV
https://goo.gl/mXScnm


Feijoada beneficente - Projeto HospitaLAR (Enactus-
FEA/RP)  
O evento acontece em prol da arrecadação de fundos para o hospital de Retaguarda Francisco 
de Assis. O hospital trabalha principalmente com cuidados paliativos tanto de idosos quanto 
crianças, onde estes recebem tratamento gratuito, todavia o repasse para o hospital é muito 
pequeno e esse passa por problemas devido à falta de verba, por essa razão o HospitaLAR 
deseja a construção do ambulatório. 

A feijoada ocorrerá no salão de festas da Paróquia Santa Terezinha D’avila, na AV. Cândido 
Pereira Lima, bairro Jardim Recreio, no dia 06 de agosto de 2017, 12horas. Valor de R$35,00 
para adultos e R$25,00 para crianças. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/pyh3K3 

 

Minicurso: Quando o feminino grita no poético e no 
político 
Este minicurso tem como objetivo criar um espaço de escuta e de análise dos rumores do poético 
e do político que tomam o feminino como materialidade significante de suas 
produções/intervenções. Nosso intuito é pensar como o corpo da mulher é posto em exposição 
(estilizado, costurado, saturado, significado etc.) e diz sobre como é historicamente ser mulher. O 
evento será realizado no dia 19/08 no Centro de Tecnologia da Informação de Ribeirão Preto - 
STI / USP.  

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/QN7Nuo 

 

Congreso Nacional de Pedagogía Universitária y 
Didádica Del Derecho 
O evento será realizado nos dias 2 e 3 de outubro de 2017 com o tema “O Futuro da Educação 
Jurídica”. As inscrições estão abertas até o dia 10 de setembro de 2017. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/WHLe7D 

 

PRÊMIO IBRAC-TIM 2017 

O Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional (“IBRAC”), 
com patrocínio da TIM CELULAR S.A. (“TIM”), promoverá o Concurso de Monografias sobre 
Defesa da Concorrência (“Concurso IBRAC-TIM 2017). O 1º colocado leva R$ 15.000,00, além da 
inscrição no 66th Antitrust Law Spring Meeting, organizado pela American Bar Association, entre 
11 e 13 de abril de 2018, em Washington, nos Estados Unidos. Prazo para entrega dos trabalhos: 
até 01/10/2017. 

+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/FuT6sr 

 

https://goo.gl/WHLe7D
https://goo.gl/FuT6sr


[CONTATO] 

E-MAIL: comunicacao.fdrp@usp.br 

FACEBOOK: http://bit.ly/FacebookFDRP 

SITE: http://bit.ly/siteFDRP 
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