
INSCRIÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS: específica para o Programa 
de Pós-Graduação em Matemática: disciplinas 2 semestre de 2021.


Regimento da Pós-Graduação da USP publicado no Diário Oficial de 29 de 
março de 2018, pela Resolução Nº 7493, de 27 de março de 2018. 

Do Aluno Especial


Artigo 54 – Alunos especiais são aqueles matriculados apenas em disciplinas isoladas, 
sem vínculo com qualquer Programa de Pós-Graduação da USP.


§ 1º – Os alunos especiais terão direito a um certificado de aprovação em disciplinas, ex-
pedido pela CPG. 
§ 2º – A aceitação do aluno especial deverá ser aprovada pela CCP, ouvido o docente 
responsável pela disciplina.


Artigo 55 – Podem, a juízo da CCP, ser admitidos para matrícula em disciplinas de 
Pós-Graduação, na condição de alunos especiais, alunos de graduação da USP.


 
Período para inscrição "On Line" - de 25 a 26 de agosto de 2021, das 
8:00 às 17:00 horas. 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:  
Preencher o  requerimento  disponível no site da Faculdade em: 
www.ffclrp.usp.br - Pós-Graduação – Formulários Clicar em "Aluno Es-
pecial – Inscrição”; 
 
Preencher e assinar o formulário, anexando documentação 
abaixo,  sendo cada documento em arquivo separado no formato 
pdf, encaminhando para ppgm@ffclrp.usp.br; 
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• Diploma do Curso Superior ou Atestado de Conclusão contendo a 
data de colação de grau (frente e verso em arquivo pdf), mais o 
histórico escolar (para alunos graduados).


• Histórico Escolar completo e atestado de matricula atual (para 
aluno de graduação). 


• Certidão de Nascimento ou Casamento (frente e verso em arqui-
vo pdf).


• Cédula de Identidade (RG) – [não será aceita a CNH] - (frente e 
verso em arquivo pdf).


• Título de Eleitor (frente e verso em arquivo pdf).

• Certificado de Reservista (frente e verso em arquivo pdf).

• Uma foto 3x4 (em formato jpeg). Esta foto não é necessária se 

estiver incluída no formulário.


Se estiver cursando pós-graduação "stricto sensu" em instituição pú-
blica, anexar o "Atestado de matrícula". 

Obs: Não cobramos taxa de inscrição.


Informações: 

- Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta. 
- Para verificar o deferimento ou não na(s) disciplina(s), contatar a 
Secretaria do PPGM, através do e-mail ppgm@ffclrp.usp.br no dia 
30/08/2021 no periodo da manhã, informando o nome completo.
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