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CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA   

TRANSFERÊNCIA EXTERNA 2020-2021. 

 

A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, na ordem de classificação 

estabelecida pelo comunicado do Resultado Final/Classificação, convoca os candidatos 

abaixo relacionados para, realizarem a matrícula no curso de Direito da FDRP, com 

especial atenção às orientações dispostas no final: 

HELENA SARINO BUSSADORI 

LUIZA RODRIGUES CHAGAS 

GUILHERME AQUINO DE CAMPOS 

RAFAEL AUGUSTO DE SANTI 

LEONARDO BASTOS STEVANATO 

LUANA LIMA ESTEVANATTO 

HENRIQUE RODRIGUES ALVES MARTINS 

MURILO DE OLIVEIRA BOTARO 

KEYLA TEZUKA OLIVEIRA GARCIA 

LEONARDO RANGEL DE FREITAS 

RAÍSSA YUMI ISHIKAWA COSTA 

Considerando a situação epidemiológica do Estado de São Paulo, a fase 

crítica de oferta de assistência do sistema de saúde (público e privado) e a decisão do Centro 

de Contingência do Estado de colocar todos os Departamentos Regionais de Saúde (DRS) na 

fase vermelha, o GT PRAA comunicou o retorno imediato do Plano USP para a fase de 

máxima restrição (Fase A). Assim os campi terão restrição rigorosa de acesso, não sendo 

permitidas atividades que possam resultar em aglomeração, mesmo em ambiente aberto. 

Além disso, as atividades presenciais nos campi estão suspensas. 

Dessa forma, a Comissão de Graduação da FDRP decidiu que a matrícula 

será realizada remotamente e os documentos listados no item 5.2 do Edital ATAc nº 

016/2020 deverão ser encaminhados para o e-mail svgrad-fdrp@usp.br, nos dias 16 e 17 de 

março de 2021, obedecendo os seguintes procedimentos: 
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a) o e-mail de envio dos documentos deve ser o mesmo informado pelo 

candidato no momento da inscrição; 

b) o candidato que não encaminhar o e-mail contendo todos os 

documentos dentro do prazo estabelecido pelo Edital ATAc nº 

016/2020 será desclassificado; 

c) no assunto deverá constar: MATRÍCULA – TRANSFERÊNCIA 

EXTERNA 2020-2021; 

d) deve ser encaminhado apenas um e-mail por candidato, contendo todos 

os documentos, mas cada documento de cada item deve ser enviado em 

arquivo individual, como anexo; 

e) a digitalização deve ser de boa qualidade para que a integralidade do 

documento esteja perfeitamente legível; 

f) as ementas também deverão ser encaminhadas em arquivos individuais, 

um para cada disciplina cursada; 

g) permanece a necessidade de assinatura nos documentos emitidos pela 

IES de origem. Porém, serão aceitos documentos que possuam códigos 

de verificação de autenticidade, ou maneira semelhante de verificação;  

h) não sendo possível a verificação da autenticidade por qualquer motivo, 

o candidato será instado pelo Serviço de Graduação da FDRP e deverá 

encaminhar os documentos originais via Correios, sendo que o não 

encaminhamento no prazo estabelecido acarretará a sua 

desclassificação; 

i) a fotografia 3x4 deverá ser entregue no Serviço de Graduação da FDRP 

quando do retorno das atividades presenciais. 

 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, 8 de março de 2021. 

 

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


