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A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FDRP/USP) e 

a FADEP tornam público o Edital Conjunto FDRP/FADEP nº 05/2021, que estabelece 

normas para o Processo Seletivo para ingresso no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

em Direito Ambiental e Urbanístico da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP 

no ano de 2021, na modalidade de extensão universitária, nos termos da legislação da 

USP (Resolução CoCEx, nº 6.667, de 19 de dezembro de 2013, alterada pela Resolução 

CoCEx nº 7.231, de 14 de julho de 2016). 

 

1. No edital de vagas remanescentes do processo seletivo informava que a previsão 

para início das aulas seria no dia 13/08/2021, informamos neste documento que a 

previsão para início das aulas foi prorrogada para 20/08/2021. 

 

2. No edital de vagas remanescentes do processo seletivo informava que o período 

de inscrições para vagas remanescentes seria de 08/07/2021 a 06/08/2021 para 

não concorrentes à bolsa de estudos, informamos neste documento que o período 

de inscrições para vagas remanescentes no processo seletivo foi prorrogado de 

08/07/2021 a 17/08/2021 até às 12:00 horas para não concorrentes à bolsa de 

estudos e para concorrentes a bolsa o período não foi alterado e já foi finalizado. 

As inscrições somente ocorrem por meio da internet conforme descrito neste 

edital. 

 

 



 

3. As inscrições serão realizadas através do link 

https://docs.google.com/forms/d/1UfFbM7nhXQsY4Fjs49Q9r02F9ZgB21C0kRy

Nj-N_pwY/edit 

 

4.  Calendário Prorrogado 

 

 
 

Os demais itens e subitens do citado Edital de Vagas Remanescentes permanecem 

inalterados. 

Ribeirão Preto, 02 de agosto de 2021. 

 

CRONOGRAMA DATA/PERÍODO

Divulgação do Edital para Vagas Remanescentes 08/07/2021

Inscrição on-line para o processo seletivo (NÃO 

CONCORRENTE A BOLSA)
08/07/2021 a 17/08/2021 às 12h00min

Envio de currículos para análise (NÃO CONCORRENTE A 

BOLSA)
08/07/2021 a 17/08/2021 às 12h00min

Análise do currículo e confirmação de aprovação
Em até 03 (três) dias após o envio do currículo 

para análise

Envio de documentos para matrícula 
Em até 02 (dois) dias após aprovação de 

currículo

Previsão de início das aulas 20/08/2021

https://docs.google.com/forms/d/1UfFbM7nhXQsY4Fjs49Q9r02F9ZgB21C0kRyNj-N_pwY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1UfFbM7nhXQsY4Fjs49Q9r02F9ZgB21C0kRyNj-N_pwY/edit

