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CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA   

TRANSFERÊNCIA EXTERNA 2022-2023. 

 

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

estabelecida pelo comunicado do Resultado Final/Classificação, convoca a candidata abaixo 

para realizar a matrícula no curso de Direito da FDRP: 

 

ISABELLA NEVES 

 

A matrícula deverá ser realizada conforme o item 5 do Edital ATAc nº 

014/2022. 

A candidata convocada para matrícula deverá comparecer pessoalmente 

no Serviço de Graduação da Faculdade Direito de Ribeirão Preto, nos dias 6 e 7/10/2022, das 

10h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h00, apresentando os seguintes documentos: 

a) Atestado de Matrícula comprovando que está regularmente matriculada 

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

e assinatura do responsável pela emissão; 

b) Histórico Escolar, emitido pela Instituição de Ensino Superior de 

origem, com carimbo e assinatura do responsável pela emissão, comprovando, 

principalmente, o requisito exigido pelo item 1.2. do Edital ATAc nº 014/2022. Deve ser 

apresentado documento original e uma cópia simples que ficará retida; 

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

a candidata obteve aprovação na Instituição de Ensino Superior de origem. Devem ser 

apresentados documentos originais e uma cópia simples de cada que ficarão 

retidas; 

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. 



 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE DIREITO 
DE RIBEIRÃO PRETO 

 

página 2 | 2 Av. Bandeirantes , 3900  Campus da USP 
 14040-906  Ribeirão Preto-SP 
  

  
 www.direitorp.usp.br 

A matrícula poderá ser realizada por procurador desde que esteja portando 

o próprio RG original e cópia simples, a procuração da candidata com firma reconhecida em 

cartório, além de todos os documentos elencados acima. 

Se a candidata, no momento da matrícula na Faculdade de Direito de 

Ribeirão Preto, estiver com sua matrícula trancada na Instituição de Ensino Superior de 

origem, deve comprovar que, de acordo com as normas daquela IES, mantem intacto o 

vínculo como estudante, não tendo ocorrido qualquer hipótese que redunde em abandono do 

curso. 

Se a candidata não comparecer para entregar a documentação ou não 

enviar procurador, nos dias e horários acima mencionados será considerada desclassificada.  

 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, 16 de setembro de 2022. 

 

Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho 
Diretor 


