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Escola de Engenharia de São Carlos  

Serviço de Pós-Graduação 

FORMULÁRIO DE MATRÍCULA – Aluno Regular 

  

 

 
(Anexar a documentação pertinente à solicitação apresentada, conforme descrito em pg. 2) 

CANDIDATO 

NOME:  CÓDIGO USP 

RG/RNE:  

Formação/Instituição: 

Raça/cor:  Portador de Deficiência:  
Informar tipo de deficiência caso haja 

 

PROGRAMA:  

Área/Opção:  

CURSO:  MESTRADO  DOUTORADO  DOUTORADO DIRETO  

Data: Assinatura: 

 

 

ORIENTADOR:  acadêmico   pleno  específico 

                    Aceito orientar o(a) candidato(a) acima identificado(a). 

Nome: 

Data: Assinatura: 

 
 

COORDENADOR DO PROGRAMA 

                    O(A) candidato(a) acima identificado(a) foi selecionado(a) de acordo com critérios 

previamente estabelecidos pelo Programa. 

Nome: 

Data: Assinatura e carimbo: 

 
 



7af0ac9abcd40e37de7ef59940ba9e855ca64f7945c669258e66927295ed80051  

11/03/2021 15:42 

 
                               tel.: + 55 (16) 3373-8126  

posgraduacao.producao@eesc.usp.br– www.prod.eesc.usp.br 

 

 
ANEXOS: cópias (não necessitam de autenticação) 

 Diploma de Graduação (frente e verso) ou Atestado de Conclusão (constando data de colação 

de grau) 

 Histórico Escolar da Graduação 

 Diploma do Mestrado – para alunos ingressantes no Doutorado (frente e verso) ou Atestado 

de Homologação (constando dia, mês e ano de homologação do título) 

 Histórico Escolar do Mestrado – para alunos ingressantes no Doutorado 

 Certidão de Nascimento ou Casamento  

 Cédula de Identidade - RG (documento de identificação profissional ou CNH não substitui o 

RG) – alunos brasileiros 

 Título de Eleitor – alunos brasileiros 

 Documento Militar – alunos brasileiros  

 CPF 

 RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) ou Protocolo do RNE para alunos estrangeiros 

 Passaporte (p/ aluno estrangeiro) 

 Proficiência em inglês (caso seja obrigatório na matrícula pelas normas do Programa) 

 Proficiência em português para alunos estrangeiros (caso seja obrigatório na matrícula pelas 

normas do Programa)  
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Universidade de São Paulo 

Escola de Engenharia de São Carlos 

Serviço de Pós-Graduação 

 

 

 

 

 
ALUNO: CÓDIGO USP: 

CÓDIGO/NOME DO PROGRAMA:  
CURSO:            (   ) Mestrado              (   )  Doutorado              (   )  Doutorado Direto 

 
 
Eu declaro ter conhecimento do Regimento da Pós-Graduação da USP, do Regulamento da Comissão 

de Pós-Graduação da Escola de Engenharia de São Carlos e do Regulamento do Programa em que estarei 
matriculado. Também declaro estar ciente das informações e deveres abaixo: 

 
Deveres:  
 
Matrícula semestral: Efetuar matrícula em “disciplina” ou “de acompanhamento” semestralmente no Sistema 
Janus, no prazo determinado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, até a defesa. 
 
Créditos mínimos: Obter o mínimo de créditos exigidos em disciplinas e/ou créditos especiais, conforme 
Normas do Programa. 
 
Exame de Qualificação: Fazer a inscrição e realizar o Exame de Qualificação conforme Normas do Programa. 
 
Depósito de Dissertação/Tese: Depositar os exemplares da dissertação de Mestrado ou tese de Doutorado, 
dentro do prazo determinado (conforme Normas do Programa e da CPG) e respeitar a data de entrega dos 
documentos para reunião da CPG-Comissão de Pós-Graduação.  
 
Comprovante de Graduação: Caso no ato da matrícula, o candidato entregue cópia de declaração de 
conclusão da Graduação, deverá entregar cópia do diploma e histórico escolar até a data em que for feito o 
depósito da dissertação ou tese. A não apresentação do documento impossibilitará a emissão do diploma do 
curso de Pós-Graduação. 
 
Exemplar definitivo: a versão final da dissertação ou tese, com as correções propostas pela Comissão 
Julgadora, deve ser entregue em até 60 (sessenta) dias após a realização da defesa.  
 
Estrangeiros: entregar cópia do protocolo do RNE atualizado periodicamente conforme períodos determinados 
pela Polícia Federal.    
 
Prazos: O não cumprimento dos prazos para matrícula semestral, Exame de Qualificação, depósito do trabalho 
e defesa implicará no desligamento da Pós-Graduação. 
 
Comitê de ética: obter aprovação do projeto de pesquisa em comitê de ética quando pertinente. 

 
 

DATA:  ASSINATURA: 
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                         Universidade de São Paulo 

                   Escola de Engenharia de São Carlos 

                          Serviço de Pós-Graduação 

 

 

FORMULÁRIO DE DADOS PESSOAIS 

 

 

1. Endereço/telefone: 

 

Rua:_____________________________________________________________ 

Nº_______Bairro:___________________________________________________ 

CEP: __________________________ 

Cidade_________________________ 

Fone: (__)_______________________ 

Cel   : (__)_______________________ 

 

2. Endereço/telefone da cidade de origem: 

 

Rua:_____________________________________________________________ 

Nº_______Bairro:___________________________________________________ 

CEP: __________________________ 

Cidade_________________________ 

Fone: (__)_______________________ 

Cel   : (__)_______________________ 

 

 

3. E-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7af0ac9abcd40e37de7ef59940ba9e855ca64f7945c669258e66927295ed80051  

11/03/2021 15:42 

 
                               tel.: + 55 (16) 3373-8126  

posgraduacao.producao@eesc.usp.br– www.prod.eesc.usp.br 

 

 

 

 

Inscrição em disciplinas de Pós-Graduação:  

MESTRADO                           DOUTORADO                            ALUNO ESPECIAL                     

Interessado:_____________________________________________________________ 

Código USP:_______________________ 

Orientador (SOMENTE para as categorias “Mestrado” ou “Doutorado”): 

_______________________________________________________________________ 

 

Código Versão e 

Turma 

D I S C I P L I N A Sem./Ano 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

São Carlos,____/____/_____. 

 

 DOCENTE(S) DA(S) DISCIPLINA(S) 

____________________________________ Somente para a categoria "Aluno Especial": 

                             Aluno  

 

___________________________________ 
 

Docente I 

                         Orientador 

 

 

             Coordenador do Programa I 

                      

 

___________________________________  

Docente Il 

 

                         

____________________________________ 

             Coordenador do Programa II 

___________________________________ 

Docente III 

 

 

Escola de Engenharia de São Carlos 


