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Universidade de São Paulo 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto 

 

Curso de Atualização – Conhecimentos didático-pedagógicos para a Docência no 

Direito 

Curso realizado por meio do Convênio com a FADEP (Fundação para o 

Desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa do Direito) 

 

EDITAL Nº 12/2021 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE INSCRIÇÕES 

 

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

a FADEP tornam públicas as seguintes alterações no Edital Conjunto FDRP/FADEP nº 

12/2021, que estabelece normas para o Processo Seletivo para ingresso no Curso de 

Atualização – Conhecimentos didático-pedagógicos para a Docência no Direito da 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP no ano de 2022, na modalidade de 

DIFUSÃO (Natureza de Educação Continuada), nos termos da legislação da USP 

(Resolução CoCEx Nº 7897, de 02 de dezembro de 2019). 

 

1. O item 3 do Edital do Processo Seletivo passa a ter a seguinte redação: 

3. PROCESSO SELETIVO 

3.1. O período de inscrições no processo seletivo para não 

concorrentes à bolsa vai de 17/12/2021 até 21/02/2022 às 

17h00min; para concorrentes a bolsa vai de 17/12/2021 a 

01/02/2022 às 17h00min. As inscrições somente ocorrem 

por meio da internet conforme descrito neste edital. 

3.2. Para se inscrever no processo seletivo, o 

candidato(a)deverá: 

3.2.1. Preencher a Ficha de Inscrição no link 

https://forms.gle/CCkPfBHghxVHscS36 - será enviado 

e-mail automático de confirmação da inscrição, devendo 

o(a) candidato(a), se  não o receber, enviar e-mail para 

https://forms.gle/CCkPfBHghxVHscS36
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posfadepfdrp+conhecimentos@gmail.com para realizar 

a confirmação da inscrição. 

3.2.2. Os candidatos serão selecionados a partir das 

informações fornecidas na Ficha de Inscrição indicada 

no item 3.2.1 deste Edital, tendo como objetivo formar 

uma turma composta por pessoas de diversas origens, 

experiências e perfis. 

3.3. Os(As) candidatos(as) que solicitarem bolsa serão 

adicionalmente classificados nos termos indicados no item 

5 desse edital. 

3.4. Em caso de empate na última vaga, o critério de 

desempate será por idade, sendo classificado o mais idoso. 

 

2. O item 4.1 do Edital do Processo Seletivo passa a ter a seguinte redação: 

 

4.1. A convocação para matrículas da primeira chamada 

será feita em 23/02/2022, por meio eletrônico, no link 

referido no item 1.8 deste Edital. 

 

3. O quadro do item 7 do Edital do Processo Seletivo passa a ter a seguinte redação: 

 

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO E DO INÍCIO DO CURSO 

CRONOGRAMA DATA/PERÍODO 

Divulgação do Edital de Abertura do Processo Seletivo 17/12/2021 

Inscrição on-line para o processo seletivo (não 

concorrente a bolsa) 

17/12/2021 a 21/02/2022 até 

às 17h00min 

Inscrição online para o processo seletivo (concorrente a 

bolsa) 

17/12/2021 a 01/02/2022 até 

às 17h00min 

Divulgação dos candidatos pré-selecionados para 

requisição da bolsa de estudos 03/02/2022 

Envio de formulário e documentos comprobatórios para 

concessão da Bolsa 

03/02/2022 a 07/02/2022 até 

às 16h00min 

Convocação da Primeira Chamada para Matrícula 

(Bolsa de Estudos e Pagantes) 23/02/2022 

Matrícula e envio de documentos da Primeira Chamada 

(online) 

23/02/2022 a 03/03/2022 

(Enviar apenas nessas datas) 

Previsão de Início das aulas 12/03/2022 

 

mailto:posfadepfdrp+conhecimentos@gmail.com
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4. O quadro do item 8 do Edital do Processo Seletivo passa a ter a seguinte redação: 

 

CALENDÁRIO PRÉVIO DE AULAS 

DATAS PREVISTAS 

DE AULAS 

12 de março de 2022 

19 de março de 2022 

26 de março de 2022 

09 de abril de 2022 

30 de abril de 2022 

14 de maio de 2022 

21 de maio de 2022 

28 de maio de 2022 

11 de junho de 2022 

25 de junho de 2022 

09 de julho de 2022 

16 de julho de 2022 

 

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 

Ribeirão Preto, 21 de janeiro de 2022. 

 


