
 
 

 

 
 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO 

PROCESSO SELETIVO MESTRADO 2019 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL FEA-RP - PPGCC 03/2018 

 

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade 

retifica o Edital FEA-RP PPGCC 03/2018, conforme segue: 

 

No item 1.1 onde se lê: “As inscrições eletrônicas serão realizadas de 20 de setembro a 19 

de outubro de 2018, até às 17h00 (dezessete horas) horário de Brasília, no site do Programa 

de Pós-Graduação, no endereço http://www.fearp.usp.br/pt-br/ppgcc/processo-

deselecao/selecao-de-mestrado.html”. 

Leia-se: “As inscrições eletrônicas serão realizadas de 20 de setembro a 14 de novembro de 

2018, até às 17h00 (dezessete horas) horário de Brasília, no site do Programa de Pós-

Graduação, no endereço http://www.fearp.usp.br/pt-br/ppgcc/processo-deselecao/selecao-de-

mestrado.html”; 

 

No item 2.2 onde se lê: “2.3. A prova específica será aplicada no dia 05 de novembro de 

2018, das 14h às 18h, nas dependências da FEA-RP/USP, em sala informada com uma 

semana de antecedência no site do Programa”. 

Leia-se: “2.2. A prova específica será aplicada no dia 26 de novembro de 2018, das 14h às 

18h, nas dependências da FEA-RP/USP, em sala informada com uma semana de 

antecedência no site do Programa”; 

 

No item 2.3.1 onde se lê: “2.3.1. As sessões de arguição serão realizadas nas dependências 

da FEA-RP/USP, nos dias 06 e 07 de novembro de 2018, a partir das 8h. As datas e horários 

individualizados serão informados no site do Programa no dia 25 de outubro de 2018”. 

Leia-se: “2.3.1. As sessões de arguição serão realizadas nas dependências da FEA-RP/USP, 

nos dias 27 e 28 de novembro de 2018, a partir das 8h. As datas e horários individualizados 

serão informados no site do Programa no dia 22 de novembro de 2018”; 

 

No item 5.1 onde se lê: “5.1. O candidato poderá ter vistas da prova específica no dia 22 de 

novembro de 2018, no Serviço de Pós-Graduação da FEA-RP, das 8h30 às 12h e das 13h30 

às 17h30”. 

Leia-se: “5.1. O candidato poderá ter vistas da prova específica no dia 07 de dezembro de 

2018, no Serviço de Pós-Graduação da FEA-RP, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30”; 

 

No item 5.2 onde se lê: “5.2. O candidato poderá apresentar recurso contra as questões da 

prova específica, que deverá ser interposto exclusivamente no Serviço de Pós-Graduação da 



 
 

 

 
 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto/USP nos dias 22 de 

novembro e 23 de novembro de 2018, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, por meio de 

pedido escrito e fundamentado dirigido ao Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 

Controladoria e Contabilidade”. 

Leia-se: “5.2. O candidato poderá apresentar recurso contra as questões da prova específica, 

que deverá ser interposto exclusivamente no Serviço de Pós-Graduação da Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto/USP no dia 07 de dezembro de 

2018, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, por meio de pedido escrito e fundamentado 

dirigido ao Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade”; 

 

No item 5.4 onde se lê: “5.4. Os candidatos deverão tomar ciência dos resultados dos 

recursos referentes à prova específica, pessoalmente no Serviço de Pós-Graduação, no dia 28 

de novembro de 2018”. 

Leia-se: “5.4. Os candidatos deverão tomar ciência dos resultados dos recursos referentes à 

prova específica, pessoalmente no Serviço de Pós-Graduação, no dia 12 de dezembro de 

2018”; 

 
No item 7 leia-se: 
 

DATAS HORÁRIO ETAPAS 

20/09/2018 a 14/11/2018  - Período de Inscrições. 

22/11/2018  

(Quinta-feira) 
- 

Divulgação dos horários das 
sessões de arguição individuais. 

26/11/2018 

(Segunda-feira) 
14h às 18h Prova Específica. 

27 e 28/11/2018 

(Terça e quarta-feira) 
8h – 18h Sessões de arguição individual 

07/12/2018 

(Sexta-feira) 

8h30 às 12h e 13h30 às 
17h30 

Data para vistas da prova 
específica. 

07/12/2018 

(Sexta-feira) 

8h30 às 12h e 13h30 às 
17h30 

Data para recebimento dos 
recursos. 

12/12/2018 

(Quarta-feira) 
- 

Divulgação do resultado dos 
recursos. 

18/12/2018 

(Terça-feira) 
- 

Divulgação da relação de 
candidatos aprovados. 

MATRÍCULAS 

18/02 a 22/02/2019  
(Exceto sábados, domingos e 
feriados) 

8h30 às 12h e 13h30 às 
17h30  

Período de matrícula 

AULAS 

11/03/2019 - Início das aulas. 

 
 


