
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA SOBRE MIGRAÇÕES 

1º Semestre – 2018

Coordenador-Orientador: Profª. Drª. Cynthia Soares Carneiro

Coordenador-Associado: Gubran Mohamed Smaili Arroyo

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 Sobre Migrações (GEP sobre
Migrações) com a coordenação e orientação da Profª. Drª. Cynthia Soares Carneiro. O Grupo
tem como objetivo seguir o cronograma a ser apresentando no Encontro Inaugural, no intuito
de  analisar  criticamente  as  teorias  e  normas  relativas  às  migrações  internacionais  e  em
perspectiva comparada, além de realizar debates e pesquisas acadêmicas em questões que
envolvam relações contemporâneas de migrações.

A partir disso, propõe-se aos ingressantes produzir material de referência e engajar em
discussões dinâmicas sobre eventos internacionais pertinentes aos estudos, considerando-se 
as questões jurídicas que lhes são aplicáveis às migrações internacionais. 

O presente GEP será aberto para o ingresso de alunos da Faculdade de Direito de
Ribeirão  Preto  -  USP (FDRP)  de  graduação  e  pós-graduação,  assim  como  para  outros
estudantes externos que demonstrarem interesse.

INSCRIÇÕES 

As inscrições terão início no dia 29 de março e término em 09 de abril  de 2018
mediante o envio do formulário (google forms), através do link: https://goo.gl/AvbLKM

O resultado do processo de adesão será divulgado individualmente, através de e-mail
de confirmação, até o dia 10 de abril de 2018. 

CRITÉRIOS PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO

Serão os critérios:  
(i) Presença de, no mínimo, 70% nas reuniões; 
(ii) Produção de ao menos 1 ficha síntese, explicada em reunião; 
(iii) Participação em, no mínimo, 1 (um) evento acadêmico de Direito 
Internacional. 

Para mais informações e eventuais dúvidas, contatar o aluno coordenador-associado
do GEP por meio de seu e-mail: gubran.arroyo@usp.br

Ribeirão Preto, 29 de março de 2018.

mailto:gubran.arroyo@usp.br


Profª. Drª. Cynthia Soares Carneiro1

Professora coordenadora-orientadora do GEP sobre Migrações

1 Possui graduação em História pela Universidade de São Paulo (1987), graduação em Direito pela
Faculdade de Direito de Franca (1997), mestrado em Direito Empresarial pela Universidade de Franca (2002) e
doutorado em Direito Internacional pela Universidade Federal de Minas Gerais (2007). Atualmente é Professora
de  Direito  Internacional  do  Departamento  de  Direito  Público  da  Faculdade  de  Direito  de  Ribeirão  Preto,
Universidade de São Paulo. Como advogada especializou-se em Advocacia Empresarial. Foi Assessora Juridica
do Tribunal  de  Alçada  de  Minas  Gerais  (2003-2004).  Atualmente  dedica-se  exclusivamente  ao  ensino  e  à
pesquisa  em  temas  como  Direito  da  Integração,  Processo  Internacional,  Direitos  Humanos,  Migrações  e
condição jurídica de estrangeiros. 

Currículo  Lattes  completo:  http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?
id=K4708726A1

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4708726A1
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