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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 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 junho 

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 6 de julho 

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 8 de julho 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 12 de julho de 2021, 

quando também deverá assinar o formulário de primeira matrícula enviado. 

 

No item 8, onde se lê: 

Atividade Data / Período 

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

Confirmação de matrícula Até 08/07/2021 

 

Leia-se: 

Atividade Data / Período 

Pré-matrícula online Até as 17h00 de 06/07/2021 

Confirmação de matrícula Até 12/07/2021 
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 Fica ratificado, ainda, o conteúdo restante do Edital. 

 

 

Ribeirão Preto, 25 de junho de 2021. 
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