
XIV SEMANA DE RECEPÇÃO AOS CALOUROS – 2021 

 

FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO DA 

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

TEMA DA SEMANA: ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E CONSTITUCIONALIDADE 

 

A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo iniciou suas 

aulas em 2008 e desde o primeiro ano tem se dedicado a preparar semanas de 

recepção aos calouros que sejam acolhedoras, esclarecedoras e dinâmicas, buscando o 

bem-estar dos calouros, interação entre os mesmos, veteranos, docentes e servidores 

técnicos-administrativos, além de oferecer um início de vida universitária que 

demonstre a importância que é ingressar na USP e as oportunidades que ela oferece. 

A Direção desta Faculdade designou uma Comissão para organizar a referida semana 

de 2021 através da Portaria Interna FDRP/USP 01/2021 de 09 de fevereiro de 2021 

(anexa) e desde então já fizemos 04 reuniões via Google Meet para as devidas 

definições, além de tratativas através de e-mail e redes sociais. 

Nesse ano tivemos um desafio à parte, por conta da Pandemia, foi necessário pensar 

em uma Semana de Recepção por via remota, mas que continuasse sendo 

interessante, agradável e com conteúdos atuais de extrema relevância.  

Em razão disso, selecionou-se alguns Princípios Orientadores para nortear a Semana 

que se traduziram em ações de acolhimento e de integração, que ao mesmo tempo 

valorizavam os formatos tradicionais associando-os à atividades inovadoras, conforme 

passamos a descrever: 

1)  Acolhimento: a importância de acompanhar o estado emocional dos calouros e 

buscar uma orientação para os mesmos, pois esse ingresso nessa nova vida 

será bastante diferente, podendo acarretar alguns transtornos e por essa razão 

a FDRP, bem como suas Entidades Estudantis e Agremiações, desejam estar o 

mais próximo possível dos alunos, para oferecer orientação, apoio e estrutura 



para uma vida tranquila e com aprendizado satisfatório, mesmo diante de 

tantas restrições. Por isso foi pensado momento de orientação psicoemocional 

na grade da programação e orientações práticas dos serviços desta natureza 

prestados pela unidade, pelas agremiações estudantis e/ou existentes na 

estrutura do campus. 

Ainda no escopo de acolhimento e como já é de praxe entregar kits de boas-

vindas aos calouros em nossas semanas, como bolsas, copos/canecas, canetas, 

bloco de anotação, camisetas, material de orientação e etc, mesmo não 

podendo ser presencialmente, pensamos em enviar alguns itens desse kit, mas 

estamos condicionados ao recebimento de patrocínios que ainda não 

obtivemos sucesso. Havendo recursos financeiros, bem como condições 

sanitárias de envio, será providenciada a compra e envio dos mesmos nas 

semanas seguintes ao início das aulas online. O intuito é demonstrar algum 

grau de proximidade aos ingressantes; 

2) Leveza das Atividades, sem perder a substancialidade de conteúdos: em 

decorrência da necessidade de propiciar ambiente acolhedor, a XIV Semana de 

Recepção aos Calouros da FDRP foi pensada em sucessivas e periódicas  

reuniões dos seus integrantes mediante conteúdos atraentes mas num formato 

menos intenso, haja vista o desgaste ensejado por atividades eminentemente 

remotas. Buscou-se uma programação com um formato menos fechado, com 

grade menos pesada, mas com programação que traduzisse leveza/ligeireza, 

mas com conteúdo proveitoso/inteligente aos ingressantes; 

3)  Protagonismo feminino e/ou de vulneráveis: as palestras, mesas e demais 

atividades foram pensadas com base na participação intensa de mulheres e 

representantes de grupos que defendam as minorias. O protagonismo feminino 

é elemento relevante e de destaque em praticamente todas as atividades da 

semana, notadamente aquelas que representam sua participação na 

consolidação da temática assumida, descrita na sequência; 

4) Temática atual e de inserção sociojurídica:  A semana dará ênfase ao tema 

Estado Democrático de Direito e Constitucionalidade, trazendo pesquisadores 

e operadores da Ciência Jurídica ou que atuam em área de defesa de direitos 

constitucionais e fundamentais. Entre os subtemas invocados, destacam-se:  



Direitos Fundamentais, Direitos e defesa das minorias, oportunidades que a 

USP e a FDRP oferecem, tecnologia e inovações, direito ao ambiente 

ecologicamente saudável e educação socioambiental, dificuldades e facilidades 

que a Pandemia Covid-19 trouxe, entre outros. O foco é na perspectiva jurídica, 

acadêmica e profissional que possam traduzir conteúdos relevantes aos 

principiantes, em perspectivas múltiplas, engajadas e convergentes, em base 

trans e interdisciplinares; 

5) Jogos interativos e atuação interunidades: Realizou-se parceria com um grupo 

de alunos, liderada pelo estudante Lucas Araújo, discente da FEARP/USP, para 

oferecer alguns jogos interativos com o intuito de aproximar os calouros e os 

veteranos do campus de Ribeirão, no afã de propiciar acolhimento maior nesse 

momento de distanciamento, na tentativa que os alunos se sintam mais à 

vontade e interajam com maior facilidade. Esses jogos interativos serão 

realizados ao longo da semana, com a supervisão do Centro Acadêmico da 

FDRP e da Comissão Organizadora. 

6) Atividades lúdicas, de acento didático: O Centro Acadêmico Antonio Junqueira 

de Azevedo realizará algumas gincanas e ações solidárias online, com o mesmo 

intuito citado acima, buscando uma maior interação. Essa atitude recebe o 

apoio desta Comissão como parte da programação da Semana. O SARAU, 

organizado todo ano pelos alunos, fará parte da SRC 2021, mas ainda sem data 

definida, dependendo das condições sanitárias do momento e será organizado 

de maneira virtual como exige o cenário atual.  

7) Protagonismo discente: A Comissão tomou o cuidado de ouvir as sugestões dos 

estudantes representantes das diversas agremiações e de assumir aquelas 

condizentes com a Semana e que eram viáveis. 

8) Tecnologias e Inovação: Outro elemento considerado com afinco para a XIV 

Semana de Recepção aos Calouros da FDRP, em decorrência de sua atualidade 

e importância, é concernente à Tecnologias e Inovação. A ideia é buscar 

diretrizes de ação e proposta de utilização consciente e incisiva no âmbito do 

Direito e suas diversas aberturas, notadamente para o aprendizado e atuação 

profissional, exposição a ser feita na mesa Futuro do Direito através de 

especialistas. 



Também no âmbito da Tecnologia, a Comissão com base nas conversas entre 

servidores especializados do Serviço de Informática e dos discentes/docentes 

responsáveis pelas atividades programadas, decidiu-se pelas plataformas 

digitais cabíveis em cada momento da programação, conforme os objetivos e 

ações descritas. Esses acordos sobre as bases virtuais da Semana mereceram 

tempo de dedicação da Comissão e de Grupo de Trabalho específico presidido 

pelos técnicos em Informática integrantes da Unidade e da Comissão; 

9) Aproveitamento das experiências de sucesso de egressas: Outra parte pensada, 

não menos importante, foi a decisão de trazer exemplos de experiências de ex-

alunas da FDRP, hoje já com carreiras jurídicas e/ou acadêmicas constituídas, 

para servir de estímulo aos iniciantes, onde abrangeremos: ensino, defensoria, 

magistratura, advocacia, direito e tecnologia e ministério público. 

10) Apresentação Institucional: Como parte da programação, haverá a 

apresentação e elucidação prática sobre as Comissões Estatutárias, CRInt, 

Setores Administrativos, Departamentos da Unidade e Programa de Bem-estar, 

além de explicação sobre os serviços oferecidos pelo campus de Ribeirão Preto, 

para que os calouros entendam o funcionamento da Universidade como um 

todo e em especial o campus de Ribeirão Preto e a FDRP. 

11) Estreitamento de vínculos entre docentes e discentes: A Comissão convidou os 

professores que darão aula para os alunos de 1° ano nesse 1° semestre de 2021 

para que se apresentem, estreitando um pouco esse relacionamento inicial, 

trazendo maior familiaridade. 

12) Atividades conexas e posteriores: em razão da atenção aos ingressantes do SISU 

e como parte da programação, ofereceremos elucidação sobre as disciplinas de 

laboratório na semana seguinte. Também atividades como o Sarau e outras 

atividades lúdicas serão postergadas para atender essa demanda de integração. 

Esses deslocamentos foram pensados a fim de obter maior participação dos 

alunos ingressantes através do Sisu. Essa atividade foi deslocada para a próxima 

semana para atender concomitantemente as reflexões de docentes e discentes 

da Comissão e igualmente o pedido recebido do NUEPEG – Núcleo de Estudos e 

Pesquisas Jurídico-Raciais Esperança Garcia. O NUEPEG demandava 



postergação da Semana, cujo atendimento é impossível em razão da limitada 

competência da comissão no tocante ao calendário geral da universidade. 

A XIV Semana de Recepção aos Calouros da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto tem 

sido pensada e programada com muito entusiasmo e carinho, com o objetivo de 

apresentar a vida universitária de uma forma leve e gentil aos calouros da FDRP/USP e 

na esperança de propiciar o máximo aproveitamento e acolhimento. 

 

 

Prof. Dr. Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua 

Presidente 

Comissão Organizadora 

 



XIV SEMANA DE RECEPÇÃO AOS CALOUROS – 2021 

 

FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO DA 

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

TEMA DA SEMANA: ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E CONSTITUCIONALIDADE 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

1) Apresentação da Bateria Estouro (Vídeo gravado) 

 

12/04 – segunda-feira – das 9h00 às 9h30 

 

Tecnologia: Google Meet e StreamYard 

 

 

2) Apresentação Institucional 

 

Mestre de cerimônia: Marcia Bianco 

 

Abertura:  

Profa. Maisa de Souza Ribeiro – Vice-Diretora em exercício da Diretoria   

      

Coordenação:   

Prof. Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua – Presidente da Comissão de Recepção aos 

Calouros 2021 da FDRP/USP 

 

Transmissão de vídeo institucional  

 

12/04 – segunda-feira – das 9h30 às 10h00 



 

Tecnologia: Google Meet e StreamYard 

 

 

3) Atividade interativa                 

 

Descrição: atividade interativa de acolhimento e boas-vindas aos calouros, para que 

eles se sintam bem recebidos e comecem a interagir entre eles. 

       

Coordenação: 

Prof. Caio Gracco Pinheiro Dias 

 

12/04 – segunda-feira – das 10h00 às 11h00 

 

Tecnologia: Google Meet 

 

 

4) Palestra “Saúde Mental na Universidade em tempos de crise sanitária” 

 

Descrição: O objetivo dessa palestra é orientar os calouros sobre esse momento 

delicado que eles irão enfrentar, na tentativa de ajudar e orientar de alguma forma, 

buscando alternativas para amenizar as dificuldades dessa nova vida, que é o ingresso 

em uma Universidade, com uma situação ainda mais delicada por conta da Pandemia. 

Além de ter a Intenção de trazer uma ajuda e apoio emocional. 

 

Coordenação: ONCARE 

 

12/04 – segunda-feira – das 14h00 às 15h30 

 

Tecnologia: Google Meet e StreamYard 

 

 

5) Júri simulado - Assassinato digital, morte real. 

 



Descrição: O Júri simulado é uma encenação de um julgamento real que ocorre nos 

Tribunais, contando com os defensores, acusadores, vítimas, testemunhas, análise e 

decisão por parte da corte. Neste ano, o Júri simulado ocorrerá totalmente de maneira 

virtual e o caso a ser julgado é o seguinte: Mariá, famosa atriz, tinha um 

relacionamento amoroso com Matheus, empresário do ramo de construção civil. O 

relacionamento entre ambos era de anos e, aparentemente, feliz. Contudo, o jovem 

empresário afirmou que Mariá era uma pessoa tóxica, que o prendia em um 

relacionamento abusivo. Em razão disso, Matheus divulgou um antigo vídeo da 

intimidade do casal na rede social Twitter. O vídeo viralizou, levando a diversos 

funcionários e antigos amigos da atriz a respaldarem a versão de Matheus, de que 

Mariá era uma pessoa problemática e destrutiva. A atriz perdeu diversos 

patrocinadores e foi "cancelada" na internet. Todo este cenário levou ao suicídio de 

Mariá. O MP do Rio de Janeiro, local dos acontecimentos narrados, denunciou 

Matheus por homicídio simples na modalidade dolosa, pois acreditam os promotores 

que o objetivo de Matheus, ainda que velado, era fazer com que Mariá tirasse a 

própria vida. 

Agora, em julgamento, cabe ao júri da Ágora analisar os fatos, as intenções e as 

versões para decidir sobre a responsabilidade de Matheus e da rede Twitter na morte 

de Mariá. 

 

Coordenação: ÁGORA 

 

Responsável: João Vitor Basso Fabricio e Thamiris Delazari de Carvalho 

 

12/04 – segunda-feira – das 16h00 às 17h30 

 

Tecnologia: Google Meet e StreamYard 

 

 

6) Mesa –  "Estado Democrático e perspectivas constitucionais: horizontes e desafios 

às carreiras do direito" 

 

Descrição: essa mesa reúne ex-alunas da FDRP que apresentarão sua trajetória desde a 

graduação, seus desafios, oportunidades e a atualidade, bem como opções das 



carreiras jurídicas. Nessa mesa teremos representantes do ensino, defensoria, 

magistratura, advocacia e ministério público, na tentativa de abranger a ampla gama 

de profissões que o Direito pode proporcionar. A mesa será formada apenas por 

mulheres, para que elas possam exemplificar os desafios femininos diante do mercado 

profissional. 

 

Convidadas: 

 

  Ana Mauer Santos 

 

  Maria Eduarda Alencar Hidalgo     

       

 Inara Firmino            

   

 Carolina Costa de Aguiar   

   

 Carolina Campos  

 

Coordenação:  

Isabela Martins e Maria Eduarda Ruas (alunas de graduação da FDRP) 

 

Tempo de fala para cada participante - 12 minutos, mais debate e considerações finais. 

 

13/04 – terça-feira – das 9h00 às 11h30 

 

Tecnologia – Google meet e  StreamYard 

 

 

7) Palestra “Futuro do Direito” 

 

Convidado:  

Victor Cabral Fonseca                      30 minutos 

 



Especialista de Inovação e advogado na área de Tecnologia & Inovação. Mestre em 

Direito dos Negócios e Desenvolvimento Econômico e Social pela FGV-SP. Certificado 

em Inovação Exponencial. Coordenador do Comitê de Startups da FecomercioSP e 

professor de Direito em Startups no Insper (SP).                       

                                                  

Coordenação: Profa Cintia Rosa Pereira de Lima        20 minutos 

Profa. de Direito Civil da FDRP. Doutora em Direito Civil pela FD/USP com estágio na 

Ottawa University (Canadá) com bolsa CAPES - PDEE - Doutorado Sanduíche e Livre-

Docência em Direito Civil Existencial e Patrimonial pela FDRP. Pós Doutora em Direito 

Civil na Fordham Law School (NY) e Università degli Studi di Camerino (Itália) com 

fomento FAPESP e CAPES. Líder dos Grupos de Pesquisa “Observatório da LGPD” e 

“Observatório do Marco Civil da Internet” (CNPq) e do Grupo de Estudo "TechLaw" 

(IEA/USP).  

 

Coordenação: Profa. Iara Pereira Ribeiro                                     20 minutos 

Docente do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil e do Programa de 

Mestrado da FDRP/USP. Possui doutorado, mestrado e graduação em Direito pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e bacharelado em Letras pela 

FFLCH/USP. Pesquisa o “Direito Privado e proteção da vulnerabilidade”, com ênfase 

nos direitos da pessoa com deficiência e do consumidor superendividado, bem como, 

atua no “Ensino do Direito e Interdisciplinaridade” em que destaca o estudo do Direito 

e Literatura. Contato: iararibeiro@usp.br   

 

Teremos a fala do convidado, das coordenadoras, debate e considerações finais. 

 

13/04 – terça-feira – das 14h00 às 16h00 

 

Tecnologia – Google meet e  StreamYard 

 

 

8) Aula Magna – Pandemia e Estado de Direito 

 

mailto:iararibeiro@usp.br


Descrição: para a Aula Magna escolhemos um nome atual e de referência que pudesse 

trazer o Direito e suas especificidades, bem como os direitos sociais do cidadão dentro 

do momento atual que o mundo está enfrentando, em especial a situação do Brasil. 

 

Palestrante: Profa Deisy de Freitas Lima Ventura 

Professora Titular de Ética da FSP/USP, onde é Coordenadora do Programa de Pós-

Graduação em Saúde Global e Sustentabilidade. É também Professora do Programa de 

Pós-graduação em Relações Internacionais do IRI da USP. É Presidente da Associação 

Brasileira de Relações Internacionais - ABRI (2019-2021). É Doutora em Direito 

Internacional e Mestre em Direito Europeu da Universidade de Paris 1, Panthéon-

Sorbonne. Foi Consultora para temas relacionados à pandemia da Sala de 

Coordenação e Resposta à Covid-19 (SACROI-Covid-19) da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH). 

 

Coordenação: 

Prof. Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua 

 

14/04 – quarta-feira – das 10h00 às 11h30 

 

Tecnologia – Google meet e  StreamYard e, eventualmente, estará disponível no 

Youtube, com assentimento da conferencista. 

 

 

9)  Informações Institucionais sobre a USP e sobre a FDRP. Apresentação do 

Programa de Bem-Estar da FDRP, das Comissões e Departamentos. 

 

Abertura e coordenação: Prof. Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua 

 

Descrição: esse painel apresentará, no geral, o funcionamento da USP e da FDRP, para 

que os calouros comecem a entender o ambiente universitário, funcionamento dos 

setores, da rotina, como proceder, onde procurar informações, oportunidades e etc. 

 

Informações sobre a USP  e  sobre a FDRP   -   Prof Márcio H. Pereira Ponzilacqua 

 



Apresentação vídeo institucional 

 

Programa de Bem-estar da FDRP        

Prof. Nuno M. Morgadinho dos Santos Coelho    

 

Apresentação das Comissões Estatutárias e CRInt 

 

Comissão de Graduação  

Prof. Marcio Ponzilacqua e Rafael Marchi (servidor coordenador) 

Comissão Organizadora de Curso – Felipe Barroso 

 

Comissão de Pesquisa 

Prof. Caio Gracco Pinheiro Dias 

 

Comissão de Relações Institucionais 

Claudia Sarkis 

 

Apresentação dos Departamentos - Profa. Iara Pereira Ribeiro 

 

Tempo total: 1h15  

 

Apresentação dos professores do 1° semestre 

(2 minutos para apresentação pessoal e 3 minutos para respostas) 

 

Tempo total: 1h15 

 

14/04 – quarta-feira – das 14h00 às 17h00  

 

Tecnologia – Google meet e  StreamYard 

 

 

10) Atlética 

 



Descrição: A Atlética se apresentará através de exposições, bate papo e atividades 

interativas, trazendo informações sobre suas atividades e competências, bem como 

sobre esportes, gincanas, competições, mesmo que de forma online. A Atlética busca 

uma aproximação com os calouros para que eles se sintam parte dessa nova “família” 

e que conheçam o tipo de apoio e assessoria que a Atlética pode oferecer. 

 

Coordenação: AAACa7 

 

15/04 – quinta-feira – das 09h00 às 11h00 

 

Tecnologia – Google meet e  StreamYard 

 

 

11) Apresentação das Entidades Estudantis da FDRP/USP 

 

Descrição: As diversas Entidades Estudantis da FDRP/USP se apresentarão em breves 

exposições e atividades interativas, explicando como cada entidade funciona e seus 

respectivos objetivos, bem como a apresentação de seus representantes e os meios de 

comunicação para interação com as mesmas. 

 

Coordenação: CAAJA 

 

15/04 – quinta-feira – das 14h00 às 17h00 

 

Tecnologia – Google meet e  StreamYard 

 

 

12) Jogo Perfil 

 

Descrição: Jogo Perfil é um evento do gaming club, promovido por meio do Discord e 

Twitch pelos alunos da FEA e com acompanhamento dos alunos da FDRP. O objetivo é 

a interação entre os calouros e veteranos, para que todos possam se conhecer de uma 

maneira leve e descontraída. 

 



Coordenação:   Lucas Araújo e Danilo   

 

15/04 – quinta-feira – das 19h00 às 20h00 

 

Tecnologia:  Discord e Twitch 

 

 

13) Prêmio de Reconhecimento de Desempenho da Graduação 

 

Descrição: Os alunos de graduação em Direito da Faculdade de Direito de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo serão condecorados pela Diretoria e Comissão de 

Graduação com prêmios de reconhecimento de desempenho. Serão premiados 10% 

dos alunos de graduação de cada turma, de acordo com a ordem decrescente de 

classificação resultante de critério estabelecido pela Deliberação FDRP 04/2012 de 17 

de dezembro de 2012. 

 

Coordenação: Profa Maisa de Souza Ribeiro 

 

Co-coordenação: Prof Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua 

 

Apresentação: Márcia Bianco 

 

Tecnologia: Google Meet e StreamYard 

 

16/04 – sexta-feira – das 09h00 às 09h30  

 

 

14) Mesa interseccional – Direitos Fundamentais 

 

Descrição: Essa Mesa reúne líderes e referências que lutam e trabalham com grupos 

desfavorecidos ou minorias, na expectativa de garantir os Direitos Fundamentais 

dessas pessoas. Estudam arduamente o tema e buscam continuamente soluções e 

maneiras de garantir esses direitos básicos. 

 



Convidadas: 

 

Profa. Elenice Mouro Varanda     -  20 min 

Pesquisadora Livre Docente em Botânica, com ênfase nas relações insetos-plantas em 
cerrado, mata semidecidual estacional e áreas de restauração florestal. 

Foi Coordenadora Científica da Implantação da Floresta da USP/RP e seu Banco 
Genético, projeto coletivo junto ao qual foi criado o CEEFLORUSP – Centro de Estudos 
e Extensão da Floresta da USP, do qual foi coordenadora. 

Atualmente aposentada, participa como voluntária em escolas públicas, em um 
cursinho popular, no COMDEMA e em projetos ambientais na cidade de Bragança 
Paulista. 

 

Palestra: Ambiente saudável: um direito fundamental - memórias e desafios. 

 

Neusa Paviato Botelho Lima     - 15 min 

Direção Estadual do MST. Formada em  Licenciatura Bacharelado Geografia. Cursando 

Especialização em Agroecossistemas na Federal de Santa Catarina. 

 

Palestra: Os direitos fundamentais na luta pela terra: o protagonismo feminino. 

 

Vereadora Thainara Faria      - 15 min 

Vereadora, advogada e pós-graduada em Direito Constitucional, com extensão em 

economia. É a primeira mulher negra a assumir uma cadeira no legislativo municipal. 

Enquanto vereadora foi presidenta da Procuradoria Especial da Mulher e da Escola do 

Legislativo na Câmara Municipal de Araraquara. Seu mandato trabalha para garantir os 

direitos sociais.                                        

 

Palestra: Direito à moradia no espaço urbano. 

 

Coordenação: Rebeka Lima Cavalcante   –  Estudante de Pós-Graduação da FDRP 

 

16/04 – sexta-feira – das 09h30 às 11h30 

 

Tecnologia: Google Meet e StreamYard 

 



 

15) Show do Milhão 

 

Descrição: Show do milhão é um evento do gaming club, promovido por meio do 

discord e twitch pelos alunos da FEA com acompanhamento dos alunos da FDRP. O 

objetivo é a interação entre os calouros e veteranos, de maneira descontraída. 

 

Coordenação: CAAJA e Lucas Araújo 

 

Tecnologia: Discord e Twitch 

 

16/04 – sexta-feira – das 15h30 às 17h00 

 



Horário 12/abr 13/abr 14/abr 15/abr 16/abr

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira

09h Apresentação Bateria Estouro

Mesa: Estado Democrático e 

perspectivas constitucionais: 

horizontes e desafios às carreiras do 

Direito

Prêmio de Reconhecimento de 

Desempenho da Graduação 

Tecnologia: Google Meet

Apresentação Institucional Convidadas:

Profa. Maisa de Souza Ribeiro - Vice-

Diretora em exercício da Diretoria

Mesa Interseccional: Direitos 

Fundamentais

convidadas:

Profa Elenice Mouro Varanda

Vídeos institucionais Coordenação: AAACa7

Tecnologia: Google Meet

Coordenação:  Isabela Martins e 

Maria Eduarda Ruas Neusa Paviato Botelho Lima 

10h Atividade Interativa

Aula Magna - Pandemia e Estado de 

Direito Tecnologia: Google Meet

Coordenação: Prof. Caio Gracco 

Pinheiro Dias Thainara Faria

Tecnologia: Google Meet Tecnologia: Google Meet

Palestrante: Profa Deisy de Freitas 

Lima Ventura 

11h

Coordenação: Prof. Márcio Henrique 

Pereira Ponzilacqua

Coordenação: Rebeka Lima 

Cavalcante

11h30 

Tecnologia: Google meet e, 

eventualmente, estará disponível no 

Youtube, com assentimento da 

conferencista. Tecnologia: Google Meet

12h

13h

14h

Informações Institucionais sobre a 

USP e sobre a FDRP.

Vídeo Institucional

Palestrante: Prof. Márcio H. Pereira Ponzilacqua 

Apresentação das Entidades 

Estudantis da FDRP

Victor Cabral Fonseca

Apresentação do Programa de Bem-

estar da FDRP

14h30

Coordenação: ONCARE

Apresentação das Comissões 

Estatutárias e suas funcionalidades

15h

Coordenação: Profas Cintia Rosa 

Pereira de Lima e Iara Pereira Ribeiro Apresentação da CRInt - intercâmbio

Coordenação: CAAJA

Tecnologia: Google Meet

Apresentação sobre os 

Departamentos da Unidade.

15h30 Tecnologia: Google Meet

16h

Juri Simulado - Assassinato digital, 

morte real.                                                                                                

Coordenação: ÁGORA. Tecnologia: Google Meet

Responsáveis: João Vitor Basso 

Fabricio e Thamiris Delazari de 

Carvalho

16h30 Tecnologia: Google Meet Coordenação: CAAJA e Lucas Araújo

Tecnologia: Google Meet Tecnologia: Discord e Twitch

17h

17h30

18h

18h30

19h

19h30
Coordenação: CAAJA e Lucas Araújo

20h Tecnologia: Discord e Twitch

Jogo Perfil

XIV SEMANA DE RECEPÇÃO AOS CALOUROS DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO/USP

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E CONSTITUCIONALIDADE

PROGRAMAÇÃO - ANO: 2021

Tecnologia: Vídeo gravado. 

Apresentação através do Google 

Meet.

09h30

Palestra: Ambiente saudável: um 

direito fundamental - memórias e 

desafios.

Palestra: Os direitos fundamentais na 

luta pela terra: o protagonismo 

feminino.

Palestra: Direito à moradia no espaço 

urbano.

Coordenação: Prof Márcio Henrique 

Pereira Ponzilacqua

Atlética

Coordenação Profa Maisa de Souza 

Ribeiro.  Co-coordenação Prof. Márcio 

Henrique Pereira Ponzilacqua

Prof. Márcio Henrique Pereira 

Ponzilacqua - Presidente da Comissão 

Organizadora da SRC / Coordenação

Ana Mauer Santos                                 

Maria Eduarda Alencar Hidalgo                                

Inara Firmino                              Carolina 

Campos                       Carolina Costa 

Aguiar                    Coordenação:  

Isabela Martins e Maria Eduarda Ruas

Mesa: Futuro do Direito

Palestra: Saúde Mental na 

Universidade em tempos de crise 

sanitária.

Show do Milhão
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PORTARIA INTERNA FDRP/USP 001/2021, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

Dispõe sobre a designação da Comissão Organizadora da 

Semana de Recepção aos Calouros - 2021 da FDRP/USP. 

 

A Vice-Diretora, no exercício da Diretoria da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte 

 

PORTARIA: 

 

Artigo 1º - Ficam designados os membros abaixo relacionados para comporem a Comissão Organizadora 

da Semana de Recepção aos Calouros - 2021 da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo, sob a presidência do primeiro membro: 

Prof. Dr. Márcio Henrique Pereira Ponzilácqua, Presidente da Comissão de Graduação 

Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias, Presidente da Comissão de Pesquisa 

Prof. Dr. Camilo Zufelato, Presidente da Comissão de Pós-Graduação 

Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, Presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitária 

Prof. Dr. Alessandro Hirata, Presidente da Comissão de Relações Internacionais 

Érika Thaís Penha – Secretária/Responsável pelo Setor de Eventos 

Éder Gonçalves de Pádua - Seção de Apoio Acadêmico 

Gisele Cristina dos Santos - Assistente Técnica Financeira 

Danilo Gomes Mochiute - Seção de Apoio Administrativo 

Rodolfo César Ambrósio de Andrade - Seção Técnica de Informática 

Marislei Lopes Maturano - Serviço de Graduação 

Isabela Martins de Paula – Representante Titular indicada pela AAACa7  

Amanda Bombardi Bortolin – Representante Suplente indicada pela AAACa7 

Gabriela Beatriz Silva Leite – Representante Titular indicada pelo CAAJA 

Juan Moreira Giatti – Representante Suplente indicado pelo CAAJA 

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, 09 de fevereiro de 2021. 

 

 

Profª Drª Maisa de Souza Ribeiro 
Vice-Diretora 

no exercício da Diretoria 

http://www.direitorp.usp.br/

