
 

Informativo para o processo seletivo de inscrição para Alunos Especiais 

O IEB oferece vagas em suas disciplinas de graduação para pessoas sem vínculo com a 

Universidade de São Paulo. O interessado pode se inscrever na disciplina oferecida no 

semestre vigente na condição de Aluno Especial e a matrícula ficará condicionada à existência 

de vagas. As disciplinas regulares seguem o Calendário de Graduação, com início das 

aulas em 06 de março e término em 08 de julho de 2017. 

Inscrições : 13 a 19 de janeiro, para o Primeiro Semestre de 2017. 

Acesse nossa página www.ieb.usp.br  para o preenchimento do Formulário. 

Inscrições somente pelo site. Não serão aceitas inscrições presenciais nem fora do prazo. O 

formulário estará disponível na página do IEB, no período acima estipulado, e deverá ser 

preenchido na integralidade via Web juntamente com a documentação obrigatória anexada ao 

formulário.  

Após o recebimento do formulário e dos documentos, o IEB encaminhará ao docente 

responsável que avaliará o pedido e optará pelo deferimento ou indeferimento. 

O resultado do parecer emitido pelo docente será informado na primeira semana de 

março/2017, por e-mail ao interessado. 

  

Documentação obrigatória: deve ser anexada (formato PDF ou JPEG) ao formulário de inscrição: 

1. R.G. (frente/verso) + Certificado de conclusão do Ensino Médio ou Técnico; 

Ou 

2. R.G.(frente/verso) + Certificado de Conclusão de Curso Superior ou Histórico Escolar do 

Curso Superior; 

 

Documentação para alunos estrangeiros: deve ser anexada ao formulário de inscrição: 

1. Cópia das folhas de identificação do passaporte, contendo número do documento, sigla do 

órgão expedidor, data de nascimento, data de expedição, data de validade e país de origem; 

2. Cópia da carta de aceite de Unidade de Ensino da USP; 

3. Nome da mãe. 

 

Observações: 

1. Não será aceita Carteira de Habilitação, somente o RG com a data de expedição do 

documento. 

2. Caso a inscrição seja aceita, o(a) aluno(a) deverá apresentar no Serviço de Apoio ao Ensino 

do IEB, no primeiro dia de aula,  todos os originais da documentação encaminhada a título de 

conferência. 

 



 

Disciplinas oferecidas para o 1º semestre de 2017: 
 
Horários e dias da semana das turmas abaixo divulgados no site do IEB e no 
Formulário Online. 
 
Área de Artes:  

IEB0261 – Gravura Brasileira no séc.XX, do inicio da década de 70 até o final dos anos 90. 

 - Turma única com 05 vagas.  

 

Área de Geografia:  

IEB0242 – A Formação Sócio-espacial Urbana e a Apropriação das Águas no Brasil. 

- 2 turmas com 05 vagas cada. 

 

IEB0264 – A Cultura Anti-Urbana das Cidades Brasileiras. 

- Turma única com 05 vagas. 

 

Área de História:  

IEB0243 – Fontes e Interpretação do Brasil Oitocentista. 

- Turma única com 02 vagas. 

 

IEB0247 – História, Cultura Popular e Folhetos de Cordel no Brasil. 

- Turma única com 05 vagas.  

 

Área de Literatura:  

IEB0257 – Memorialismo Brasileiro: Carta. 

- 2 turmas com 05 vagas cada.  

 

Área de Música:  

IEB0258 – Formas da Canção Popular Brasileira: 1930-1985. 

- Turma única com 03 vagas.  

 

IEB0265 – Linguagem Musical I: a formação do gosto. 

- Turma única com 03 vagas.  

 

Área de Sociologia:  

IEB0251 – Gênero, Arte e Sociedade. 

- Turma única com 05 vagas.  
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