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[NOTÍCIAS]
Aplicativo e-Card (Carteirinha Digital USP)
O aplicativo está disponível nas lojas Apple e Google Play e poderá ser acessado por meio da
senha única do usuário USP. Além da imagem no dispositivo móvel, o e-Card USP apresenta
como novidade o uso do QR-Code no acesso aos sistemas corporativos da Universidade. O
sistema de controle de restaurante, o Rucard 2.0, será o primeiro a utilizar o e-Card
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/iu5HCb

[EVENTOS]
Semana de Recepção aos Calouros FDRP/USP 2018
A Semana de Recepção contará com Aula Magna ministrada pelo Prof. Dr. Claudio Lembo; Juri
Simulado; Sarau; Painel de carreiras jurídicas e muitos outros eventos. Confira a programação
completa: https://goo.gl/4MqBbS
DATA: de 26 de fevereiro a 02 de março de 2018.
LOCAL: FDRP/USP.
INSCRIÇÕES: Não há necessidade de realizar inscrições prévias para participar do evento.
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/D4kMpk

[OPORTUNIDADES GRADUAÇÃO]
Programa de Líderes – Fundação Estudar
Os aprovados recebem todo o suporte necessário para acelerarem seu desenvolvimento pessoal
e profissional, além de apoio financeiro para estudar nas melhores universidades do mundo.
INSCRIÇÕES: até 26 de março de 2018.
EDITAL: https://goo.gl/xYLNye
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/xYLNye

[OPORTUNIDADES PÓS-GRADUAÇÃO]
Programa de Líderes – Fundação Estudar
Os aprovados recebem todo o suporte necessário para acelerarem seu desenvolvimento pessoal
e profissional, além de apoio financeiro para estudar nas melhores universidades do mundo.
INSCRIÇÕES: até 26 de março de 2018.
EDITAL: https://goo.gl/xYLNye
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/xYLNye

[OPORTUNIDADES DOCÊNCIA]
Divulgação Aucani nº 7/2018 - University of Münster
(Alemanha)
A Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI) anuncia que estão
abertas inscrições para candidaturas a 1 (uma) bolsa para pesquisador da USP para mobilidade
na University of Münster, na Alemanha.
INSCRIÇÕES: até 03 de abril de 2018.
EDITAL: https://goo.gl/LRNjQU
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/GFytht

[OPORTUNIDADES PESQUISA]
Chamada para artigos – X Congresso Nacional de
Ensino do Direito
Serão aceitos artigos na temática da educação jurídica em seus diversos aspectos.
INSCRIÇÕES: Os resumos devem ser enviados para os seguintes
abedi@abedi.com.br e abedi.direito@gmail.com, até 11 de março 2018.
EDITAL: https://goo.gl/M3vhpL
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/ytRbQZ

endereços:

Edital de Abertura de Inscrições do Grupo de Estudos
e Pesquisa de Direito de Comércio Internacional
O Núcleo de Estudos de Direito Internacional de Ribeirão Preto (NEDIRP) torna público o edital
de abertura para a adesão de novos integrantes às atividades do primeiro semestre do ano de
2018 ao Grupo de Estudos e Pesquisa de Direito de Comércio Internacional (GEP de Comércio
Internacional) com a coordenação e orientação do Prof. Dr. Umberto Celli Júnior.
INSCRIÇÕES: até 09 de março de 2018, acesse: https://goo.gl/fXQgdu
EDITAL: https://goo.gl/Jbd5Bf
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/zuZp4s

Chamada para artigos – Fifth AIDP Symposium for
Young Penalists
O simpósio receberá artigos cuja temática aborde o tema "The Role of Corporations in Criminal
Proceedings".
INSCRIÇÕES: Os resumos devem ser enviados para o seguinte endereço:
yp2018@youngpenalists.org, até 09 de março 2018.
EDITAL: https://goo.gl/YXcGgD
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/eV2DLV

Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia – Edição
2017
Serão aceitos trabalhos que abordem o tema “Tecnologias para a Economia do Conhecimento”.
INSCRIÇÕES: até 02 de março de 2018, acesse: https://goo.gl/CAer4D
EDITAL: https://goo.gl/Yp3ehB
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/biaAdm

XII Jornada Científica de Administração Pública –
JORNAP
Serão aceitos trabalhos científicos e/ou de extensão para apresentação em sessões de
comunicação oral e publicação.
INSCRIÇÕES: até 05 de março de 2018, acesse: https://goo.gl/qrWP3t
EDITAL: https://goo.gl/ng8pTm
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/qyaxdg

Chamada para apresentações
(Oxford Internet Institute)

-

Connected

Life

Serão aceitos trabalhos científicos e/ou de extensão para apresentação em sessões de
comunicação oral e publicação.
INSCRIÇÕES: até 28 de fevereiro de 2018, acesse: https://goo.gl/gr6xPK.
EDITAL: https://goo.gl/36Ao4R
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/36Ao4R

[PROGRAME-SE]
I Simulação do Conselho de Direitos Humanos das
Nações Unidas da FDRP/USP
Organizada pelo Núcleo de Estudos de Direito Internacional de Ribeirão Preto (NEDIRP), a
Simulação terá como base o modelo estabelecido pela World Federation of United Nations
Associations e o tema será “Eliminação da violência e da discriminação contra mulheres e
meninas”.
DATA: de 26 a 28 de março de 2018.
LOCAL: Anfiteatro da FDRP.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/1v4zuz
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/247Kz5

[FORA DA FDRP]
Workshop ORCiD na USP de Ribeirão Preto
O evento é promovido pelo SIBiUSP, a ORCID e a Biblioteca Central de Ribeirão Preto.
DATA: 3 de março de 2018 das 10h às 13h.
LOCAL: Anfiteatro da FEARP.
INSCRIÇÕES: https://goo.gl/G6wsqj
+MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/LYZgom

[CONTATO]
E-MAIL: comunicacao.fdrp@usp.br
FACEBOOK: http://bit.ly/FacebookFDRP
SITE: http://bit.ly/siteFDRP

