
Instruções para efetuar Matrícula 3º. Período de 2018. 

DA MATRÍCULA 

1. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua 

matrícula, pessoalmente ou por procuração simples, na Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, situada à Avenida 

Professor Luciano Gualberto, travessa 3, no. 158, CEP 05508-010, Cidade 

Universitária, São Paulo, SP, Brasil, nos dias 20 e 21 de agosto de 2018, 

das 9h00 às 16h30min.  

2. Os candidatos estrangeiros aprovados no processo seletivo deverão 

efetuar sua matrícula pessoalmente, no mesmo local descrito no item 1. 

Somente podem ser admitidos e mantidos, nos cursos de Pós-Graduação 

oferecidos pela USP quando apresentarem o documento de identidade 

válido e de visto temporário ou permanente que os autorize a estudar no 

Brasil.  

3. No ato da matrícula o candidato deverá entregar os documentos a 

seguir descritos: 

a) Impressão do Requerimento de Matrícula preenchido na íntegra 

(disponível na página web http://www.ppgee.poli.usp.br), assinado pelo 

aluno e pelo orientador; 

b) uma fotografia 3x4 recente; 

c) Cópia simples da Cédula de Identidade (RG) ou Registro Nacional para 

Estrangeiros (RNE); 

d) Cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

e) Cópia do extrato da consulta de dados de identificação, emitido pelo 

Sistema Nacional de Cadastramento de Registro de Estrangeiros junto à 

Policia Federal – SINCRE (somente para estrangeiros); 

f) Cópia do Passaporte das partes de identificação e visto, ou outro 

documento original do solicitante que possa complementar as 

informações de qualificação civil faltantes no SINCRE (somente para 

estrangeiros); 

g) Cópia simples, frente e verso, do(s) Diploma(s) devidamente 

registrados, Histórico(s) Escolar(es) Completos dos Cursos de Graduação e 

http://www.ppgee.poli.usp.br/


Mestrado, se pertinente; ou Certificado(s) com a data de outorga do grau 

obtido em curso de Graduação oficialmente reconhecido; 

h) Comprovante de Proficiência em Inglês (para aqueles que não fizeram a 

prova na FFLCH), no nível do curso: Mestrado ou Doutorado (apenas para 

ingresso como aluno regular); 

i) Projeto de Pesquisa assinado e datado pelo orientador e aluno, segundo 

modelo disponível http://www.ppgee.poli.usp.br/formularios/ - 

Instruções para Preparação do Projeto de Pesquisa;  

j) Formulário de Proposta Acadêmica (fase 1), assinado por orientador 

credenciado no PPGEE. (disponibilizado em 

http://www.ppgee.poli.usp.br/formularios/ - Proposta Acadêmica);  

k) Comprovação de que seu Currículo Lattes se encontra atualizado. 

l) Comprovante de residência. 
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