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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES 

PROCESSO SELETIVO DE MESTRADO INTERINSTITUCIONAL 

MINTER BANDTEC 2021 

EDITAL FEA-RP PPGAO 05/2020 

 

RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO EDITAL 

 

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Administração 

de Organizações da FEA-RP/USP informa a aprovação da retificação do Edital FEA-RP 

PPGAO 05/2020, nos seguintes termos:  

 

No item 2.1, onde se lê:  

A inscrição no Processo Seletivo de Mestrado Interinstitucional será feita exclusivamente por 

meio eletrônico, do dia 21 de dezembro de 2020 até as 17h00 do dia 19 de março de 2021 

(horário de Brasília). 

Leia-se: 

A inscrição no Processo Seletivo de Mestrado Interinstitucional será feita exclusivamente por 

meio eletrônico, do dia 21 de dezembro de 2020 até as 17h00 do dia 30 de abril de 2021 

(horário de Brasília). 

 

No item 4.2, onde se lê:  

A Arguição e Avaliação da Planilha de Pontuação Curricular e do Projeto de Pesquisa será 

realizada entre os dias 29 de março e 9 de abril de 2021. A prioridade será para que 

aconteça em um único dia. A data e o horário específicos, bem como os demais 

procedimentos pertinentes serão divulgados até, no mínimo, 5 (cinco) dias antes da sua 

realização, no site http://www.fearp.usp.br/pt-br/ppgao/processos-de-selecao/492-

mestrado.html. 

Leia-se: 

A Arguição e Avaliação da Planilha de Pontuação Curricular e do Projeto de Pesquisa será 

realizada entre os dias 10 e 28 de maio de 2021. A prioridade será para que aconteça em um 

único dia. A data e o horário específicos, bem como os demais procedimentos pertinentes 

serão divulgados até, no mínimo, 5 (cinco) dias antes da sua realização, no site 

http://www.fearp.usp.br/pt-br/ppgao/processos-de-selecao/492-mestrado.html. 

 

No item 4.8, onde se lê: 

O candidato deverá disponibilizar uma cópia digital de cada comprovante das informações a 

serem consideradas em sua avaliação curricular. A referida documentação deverá ser 

enviada até o dia 19 de março de 2021, para o e-mail rad@fearp.usp.br ou compartilhada 

através do Google Drive ou outro recurso similar a ser estabelecido entre o candidato e a 

organização do processo seletivo. Será de inteira responsabilidade do candidato o correto 

envio ou compartilhamento da documentação solicitada. A CCP não se responsabilizará por 

eventuais problemas técnicos no envio ou compartilhamento que sejam externos aos serviços 

de informática da USP. 

Leia-se: 

O candidato deverá disponibilizar uma cópia digital de cada comprovante das informações a 

serem consideradas em sua avaliação curricular. A referida documentação deverá ser 

enviada até o dia 30 de abril de 2021, para o e-mail rad@fearp.usp.br ou compartilhada 

através do Google Drive ou outro recurso similar a ser estabelecido entre o candidato e a 

organização do processo seletivo. Será de inteira responsabilidade do candidato o correto 
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envio ou compartilhamento da documentação solicitada. A CCP não se responsabilizará por 

eventuais problemas técnicos no envio ou compartilhamento que sejam externos aos serviços 

de informática da USP. 

 

No item 5.2, onde se lê: 

As notas finais dos candidatos serão divulgadas no site http://www.fearp.usp.br/pt-

br/ppgao/processos-de-selecao/492-mestrado.html até o dia 16 de abril de 2021. 

Leia-se: 

As notas finais dos candidatos serão divulgadas no site http://www.fearp.usp.br/pt-

br/ppgao/processos-de-selecao/492-mestrado.html até o dia 2 de junho de 2021. 

 

No item 5.5, onde se lê: 

O resultado final do Processo Seletivo de Mestrado Interinstitucional será divulgado no site 

http://www.fearp.usp.br/pt-br/ppgao/processos-de-selecao/492-mestrado.html até o dia 26 de 

abril de 2021. 

Leia-se: 

O resultado final do Processo Seletivo de Mestrado Interinstitucional será divulgado no site 

http://www.fearp.usp.br/pt-br/ppgao/processos-de-selecao/492-mestrado.html até o dia 25 de 

junho de 2021. 

 

No item 6.2, onde se lê: 

O candidato convocado para ingresso no curso de Mestrado Interinstitucional do PPGAO 

deverá efetivar a pré-matrícula online no site https://www.fearp.usp.br/cpg/formularios-e-

modelos.html, a partir do resultado final do processo seletivo até as 17h00 do dia 30 de abril 

de 2021. 

Leia-se: 

O candidato convocado para ingresso no curso de Mestrado Interinstitucional do PPGAO 

deverá efetivar a pré-matrícula online no site https://www.fearp.usp.br/cpg/formularios-e-

modelos.html, a partir do resultado final do processo seletivo até as 17h00 do dia 30 de junho 

de 2021. 

 

No item 6.3, onde se lê: 

Adicionalmente, o aluno deverá confirmar a matrícula por meio da apresentação de originais 

de todos os documentos enviados na pré-matrícula online, até o dia 7 de maio de 2021, 

quando também deverá assinar o formulário de primeira matrícula enviado. 

Leia-se: 

Adicionalmente, o aluno deverá confirmar a matrícula por meio da apresentação de originais 

de todos os documentos enviados na pré-matrícula online, até o dia 8 de julho de 2021, 

quando também deverá assinar o formulário de primeira matrícula enviado. 

 

No item 8, onde se lê: 

Atividade Data / Período 

Inscrição no Processo Seletivo de Mestrado De 21/12/2020 a 19/03/2021 

Envio dos comprovantes das informações curriculares Até 19/03/2021 

Convocação para a Arguição e Avaliação do Projeto de 

Pesquisa e Currículo 

Até 5 (cinco) dias antes da sua 

realização 
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Arguição e Avaliação do Projeto de Pesquisa e Currículo Entre 29/03/2021 a 09/04/2021 

Divulgação das notas totais dos candidatos Até 16/04/2021 

Resultado final do Processo Seletivo Mestrado Até 26/04/2021 

Pré-matrícula online Até as 17h00 de 30/04/2021 

Confirmação de matrícula Até 07/05/2021 

Início das aulas 12/07/2021 

 

Leia-se: 

Atividade Data / Período 

Inscrição no Processo Seletivo de Mestrado De 21/12/2020 a 30/04/2021 

Envio dos comprovantes das informações curriculares Até 30/04/2021 

Convocação para a Arguição e Avaliação do Projeto de 

Pesquisa e Currículo 

Até 5 (cinco) dias antes da sua 

realização 

Arguição e Avaliação do Projeto de Pesquisa e Currículo Entre 10/05 e 28/05/2021 

Divulgação das notas totais dos candidatos Até 02/06/2021 

Resultado final do Processo Seletivo Mestrado Até 25/06/2021 

Pré-matrícula online Até as 17h00 de 30/06/2021 

Confirmação de matrícula Até 08/07/2021 

Início das aulas 12/07/2021 

 

Fica ratificado, ainda, o conteúdo restante do Edital. 

 

 

Ribeirão Preto, 18 de fevereiro de 2021. 
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