
MATRÍCULA DOS ALUNOS INGRESSANTES 2sem2020 

 

Período de matrícula: 

 

DOUTORANDOS: de 01 a 15 de julho/2020 

 

MESTRANDOS: de 16 a 31 de julho/2020     

 

 A todos os alunos:  

Enviar exclusivamente para o e-mail cpgfausec@usp.br os seguintes documentos:  

 Formulário de matrícula no curso;  

 Cópia do certificado de proficiência (para o curso de doutorado, dos dois certificados); 

 Cópia do certificado de proficiência em português para alunos estrangeiros; 

 Cópia da Certidão de nascimento (obrigatório); 

 Cópia do RG e CPF (frente e verso); 

 Alunos estrangeiros: cópia do passaporte (todos os vistos e carimbos), do visto de 

estudante temporário IV e cópia simples do Registro Nacional de Migração (CRNM); 

 Cópia do Histórico Escolar da Graduação; 

 Cópia do Diploma (frente e verso) da Graduação; 

 Cópia do Histórico do Mestrado (para alunos de Doutorado); 

 Cópia do Diploma (frente e verso) do Mestrado (para alunos de Doutorado); 

 Ficha de matrícula em disciplina ou de acompanhamento (para quem não vai cursar 

disciplina);  

 Aceite de prof.(a) orientador(a) (para quem já tem), assinatura digital; 

 Cópia do currículo lattes atualizado; 

 Ao candidato de doutorado, que fez o mestrado fora da USP, entregar pedido de 

equivalência do título de mestre (obtido fora da USP).  

 

OBS: A documentação deve ser recebida até a data limite dos períodos de matrícula acima. 

Todos os documentos devem estar com assinatura digital. 

 

Só será matriculado o aluno que estiver com a documentação completa (frente e verso se for o 

caso), na falta de qualquer documento a matrícula não será efetuada. 

 

Aos Reingressantes no curso de Mestrado/Doutorado da USP (quem já entrou no 

mestrado ou doutorado na USP e não concluiu o curso):  

 Entregar também o requerimento de nova matrícula.  

  

NÃO SERÁ PERMITIDA, em hipótese alguma, a matrícula em disciplina com início anterior à 

data da sua matrícula. 


