
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

DE RIBEIRÃO PRETO 
               COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

       
         

  

Comunicado 

A Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo e a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 
Direito, comprometidas com a sociedade nesse momento tão delicado que 
atravessa, permanecem atentas às recomendações dos órgãos responsáveis em 
relação às medidas necessárias para conter a propagação da Covid-19, no sentido 
de garantir, com toda a segurança possível, a continuidade do processo seletivo 
para o Mestrado 2020. 

Diante disso e dando cumprimento às normas estabelecidas pelo Edital 
FDRP/PSEL ME/Nº 05/2020, de 17/04/2020, retificado em 20/04/2020, foi 
definido e divulgado que a prova específica de conhecimentos será realizada 
remotamente. As orientações para a prova são as seguintes: 

1. O tempo de duração da prova será reduzido para duas horas, das 14h às 16h, 
levando em conta o formato virtual definido. Os candidatos não poderão 
interromper a elaboração do ensaio acadêmico ou ausentar-se, em hipótese 
alguma; 
 

2. Permanece a convocação aos candidatos que tiveram a inscrição homologada e 
comprovarem a proficiência em idioma estrangeiro no prazo estabelecido, 
conforme lista a ser divulgada, para acesso à plataforma online, a partir das 
13h30 e até às 14h, horário de Brasília, mediante cadastro prévio e identificação 
por meio de documento original com foto (RG, CNH, Carteira OAB) pelo fiscal 
da sala virtual; 

 

3. É de inteira responsabilidade do candidato providenciar conexão de internet, 
estável e segura, câmera e iluminação adequada para a realização da prova, que 
se dará pelo uso das plataformas Moodle e Google Meet, simultaneamente. O 
Programa não se responsabiliza por problemas técnicos que inviabilizem a 
elaboração e conclusão da prova;  

 
4. As informações de acesso às plataformas serão encaminhadas por e-mail 

aos candidatos habilitados à realização da prova;  
 
5. Recomenda-se que o candidato utilize mais de um dispositivo durante a prova 

para garantir o acesso às plataformas, seja pela rede fixa ou móvel; 
 

6. Não será permitido qualquer tipo de consulta a materiais impressos ou 
eletrônicos durante a realização da prova;  

 

7. Cada candidato será observado por um instrutor durante a realização da prova, 
a qual será gravada para consulta posterior, se necessário;  

 
8. Será desclassificado o candidato que se ausentar da prova, que tiver atitude 

suspeita indicativa de má conduta, a ser confirmada mediante consulta à 
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gravação, ou que não concluir os procedimentos necessários ao envio do texto 
final de seu ensaio acadêmico. 

Em relação aos demais momentos do processo seletivo: 

1. Ficam redistribuídas as vagas para o Projeto 4: Interdisciplinaridade e 
métodos de pesquisa em Direito, devido ao recente credenciamento de 
nova orientadora, aprovado após a publicação do edital, a saber: 

Total de vagas para o processo seletivo 2020: 8 (oito) 

Sérgio Nojiri - 2 (duas vagas) 
Cynthia Soares Carneiro - 1 (uma vaga) 

Iara Pereira Ribeiro: 2 (duas vagas) 

Paulo Eduardo Alves da Silva – 3 (três vagas) 
 

2. As arguições sobre os projetos de pesquisa serão feitas em ambiente virtual, 
pela plataforma Google Meet, sendo a data e o horário divulgados 
oportunamente.  

3. Fica estabelecido o seguinte cronograma para as próximas atividades: 

Ação Data/período 

Prazo para envio do certificado de proficiência em idioma 
estrangeiro 

14/06/2020 

Divulgação da lista de candidatos considerados proficientes em 
idioma estrangeiro e habilitados para a prova específica de 
conhecimentos 

15/06/2020 

Envio de tutorial para acesso às plataformas para realização da 
prova específica de conhecimentos 

15/06/2020 

Prova específica de conhecimentos 21/06/2020 

Divulgação da lista dos aprovados na prova específica de 
conhecimentos 

02/07/2020  

Vista da prova mediante solicitação por e-mail 02 e 
03/07/2020  

Prazo para recurso a ser enviado por e-mail até 08/07/2020  

Resposta aos recursos por e-mail até 13/07/2020 

Divulgação da lista dos aprovados para a etapa seguinte 13/07/2020  

Prazo para envio do projeto de pesquisa 15/07/2020 

Convocação para a arguição sobre o projeto de pesquisa 17/07/2020 
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Arguição sobre o projeto de pesquisa 20 a 24/07/2020 

Envio dos documentos digitalizados que comprovem as 
atividades do currículo pelos aprovados na arguição sobre o 
projeto de pesquisa 

24 a 26/07/2020 

Divulgação do resultado preliminar do processo seletivo  31/07/2020 

Prazo para recurso 03 a 
14/08/2020  

Divulgação do resultado final do processo seletivo 18/08/2020  

Período de matrícula 19 a 21/08/2020  

Início das aulas a partir de 
24/08/2020 

Ribeirão Preto, 08/06/2020. 

 


