
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE DIREITO 
DE RIBEIRÃO PRETO 

 

página 1 | 4 Av. Bandeirantes , 3900  Campus da USP 
 14040-906  Ribeirão Preto-SP 
  

  
 www.direitorp.usp.br 

EDITAL ATAc nº 004/2021 - RETIFICA O EDITAL ATAc nº 016/2020 - 

ETAPA DE SELEÇÃO - Transferência Externa 2020-2021, publicado no 

D.O.E. em 10/12/2020. 

 

Considerando as condições sanitárias desfavoráveis, por conta da 

situação de pandemia, a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto retifica os itens 2, 4, 5, e 6 do 

Edital ATAc nº 016/2020, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 

10/12/2020, revogando-se as disposições dos referidos itens, constantes daquele 

edital, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

 2. PROVA DE SELEÇÃO. 

2.1. A lista de convocados para a Prova de Seleção está disposta no site da Faculdade de 

Direito de Ribeirão Preto.  

2.2. A prova de Seleção será aplicada remotamente, por meio de plataforma online, no dia 

19/2/2021, às 13h00, e terá a duração de 2 horas.  

2.3. Para realizar a prova, os candidatos deverão realizar os procedimentos a serem 

divulgados do site da Faculdade e encaminhados via e-mail. 

2.4. O candidato que estiver ausente ou que compareça após o horário indicado no item 2.2. 

será automaticamente desclassificado. 

2.5. Durante a prova não será permitida a consulta a qualquer tipo de material impresso ou 

eletrônico.  

2.6. A prova avaliará os conhecimentos do candidato referentes aos programas das 

disciplinas constantes no ANEXO I deste edital. 

2.7. A prova será constituída de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) 

alternativas, das quais o candidato deverá indicar apenas 1 (uma) como correta, e de 1 (uma) 

questão dissertativa, que avaliará conhecimentos sobre o tema proposto, capacidade de 

argumentação, coerência, clareza e uso adequado da Língua Portuguesa pelo candidato.  

2.8. Cada questão objetiva valerá 1 (um) ponto, e a questão dissertativa valerá até 10 (dez) 

pontos. 

2.9. As questões objetivas e o gabarito oficial serão divulgados no site da Faculdade de 

Direito de Ribeirão Preto em 22/2/2021. 
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2.10. As orientações sobre a realização da prova serão divulgadas por meio de 

comunicados, os quais serão disponibilizados no site da Faculdade e 

encaminhados para os e-mails dos candidatos, sendo obrigação destes conhecê-

los integralmente. 

 

4. RECURSOS. 

4.1. Eventuais recursos contra as questões da prova deverão ser devidamente 

fundamentados e interpostos no dia 24/2/2021, através do envio de e-mail para svgrad-

fdrp@usp.br, com o assunto: “Recurso – Transferência Externa FDRP 2020-2021”. 

4.2. O recurso deve ser encaminhado através do e-mail pessoal e deve ser o mesmo constante 

do formulário de inscrição do candidato. Recursos encaminhados por e-mails de terceiros, 

diferentes daqueles constantes dos formulários de inscrição ou anônimos não serão 

analisados. 

4.3. Eventuais objeções a alguma questão objetiva ou à questão dissertativa deverão ser 

devidamente fundamentadas. 

4.4. Na hipótese de anulação de questão objetiva, será atribuída a todos os candidatos 

presentes à prova a pontuação referente à questão anulada. 

 

5. MATRÍCULA. 

5.1. O resultado final da Etapa de Seleção e a convocação para matrícula serão divulgados no 

dia 1/3/2021, a partir das 17h00, no site da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. 

5.2. Os candidatos convocados para matrícula deverão comparecer pessoalmente no Serviço 

de Graduação da Faculdade Direito de Ribeirão Preto, nos dias 16 e 17/3/2021, em horário 

a ser agendado, apresentando os seguintes documentos: 

a) Atestado de Matrícula comprovando que o candidato está regularmente matriculado em 

Instituição de Ensino Superior em Curso de Direito reconhecido pelo MEC, com carimbo e 

assinatura do responsável pela emissão; 

Observação: Os candidatos que, no momento da matrícula na Faculdade de Direito 

de Ribeirão Preto estiverem com sua matrícula trancada na Instituição de Ensino 

Superior de origem, devem comprovar que, de acordo com as normas daquela IES, 
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mantêm intacto o vínculo como estudantes, não tendo ocorrido qualquer hipótese que 

redunde em abandono do curso; 

b) Histórico Escolar, emitido pela Instituição de Ensino Superior de origem, com carimbo e 

assinatura do responsável pela emissão. Deve ser apresentado documento original e uma 

cópia simples que ficará retida; 

c) Ementas (conteúdo programático) das disciplinas já cursadas e nas quais o candidato      

obteve aprovação na Instituição de Ensino Superior de origem. Estes documentos devem ser 

originais com carimbo e assinatura do responsável pela emissão e ficarão retidos; 

d) Cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do documento original do RG, CPF, 

Título de Eleitor, Certidão de Nascimento ou Casamento, Certificado de Reservista; 

e) 1 (uma) foto 3x4. 

5.3. A matrícula poderá ser realizada por procurador desde que esteja portando o próprio RG 

original e cópia simples, a procuração do candidato com firma reconhecida e além de todos 

os documentos elencados no item 5.2. 

5.4. O horário de comparecimento de que trata o item 5.2 será enviado ao e-mail do 

candidato e divulgado no site da Faculdade 

5.5. Após o período de matrícula referente à primeira convocação, não preenchidas as vagas, 

serão convocados os próximos candidatos, classificados conforme item 3. 

5.6. A matrícula nas disciplinas do 3º período do curso de Direito da Faculdade de Direito de 

Ribeirão Preto será efetivada no 1º semestre de 2021. 

 

6. CRONOGRAMA. 

 19/2/2021 - Prova de Seleção, às 13h00. 

 22/2/2021 - Disponibilização das questões objetivas da prova e gabarito oficial, no 

site da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto/USP.  

 23/2/2021 (a partir das 17h00) - Divulgação do resultado preliminar, no site da 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. 

 24/2/2021 - Período para interposição de recurso. 
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 1/3/2021 (a partir das 17h00) - Divulgação do resultado final, após análise dos 

recursos, e convocação para matrícula. 

 16 e 17/3/2021 - Matrícula dos aprovados no Processo de Transferência Externa 

2020-2021. 

12/4/2021 - Data prevista para início das aulas. 

 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, 12 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

Profa. Dra. Maisa de Souza Ribeiro 
Vice-Diretora no exercício da Diretoria 


