
 

 

 

Programa de Pós-Graduação “Culturas e Identidades Brasileiras” - IEB/USP 

 

Edital de inscrição para Aluno Especial 

 

Estarão abertas, no período de 03 a 05 de julho de 2018, por meio digital, as inscrições para 

alunos especiais em disciplinas para o primeiro semestre de 2018 no Programa de Pós-

Graduação (Mestrado) “Culturas e Identidades Brasileiras”. Não serão aceitas inscrições 

presenciais, nem inscrições fora do prazo. Para ter sua inscrição confirmada o candidato deverá: 

1- Preencher o requerimento de inscrição, que será disponibilizado no período de inscrição no 

endereço eletrônico: http://www.ieb.usp.br/ingresso-pos/ 

2- Anexar os documentos solicitados, em arquivo Portable Document Format – PDF ou Joint 

Photographics Experts Group - JPEG 

 

Relação dos documentos que deverão ser anexados: 

a) cédula de identidade e do CPF (não será aceita Carteira Profissional nem Carteira de 

Habilitação); 

b) diploma frente e verso ou certificado de conclusão de curso de graduação (não será aceito 

Atestado de Conclusão sem data da colação de grau); 

c) histórico escolar correspondente ao curso de graduação concluído; 

d) currículo vitae, conforme modelo Lattes; 

e) comprovante de depósito ou de transferência bancário referente ao pagamento da taxa de 

inscrição de R$ 30,00 (trinta reais) por disciplina; Banco do Brasil, agência 7009-2, conta 

corrente nº 130339-2, CNPJ 63.025.530/0045-25 em nome do Instituto de Estudos Brasileiros – 

USP.  

 

3 - A aceitação do Aluno Especial em qualquer disciplina está condicionada à existência de vaga 

e aceitação do professor responsável pela disciplina. 

4 - A divulgação do resultado se dará no dia 18/07/2018 no site do IEB. 

5 - Os candidatos selecionados deverão efetuar sua matrícula nos dias 23 ou 24 de julho de 

2018, enviando para o e-mail iebpos@usp.br o comprovante de depósito ou de transferência 

bancária, referente ao pagamento da taxa de matrícula para aluno especial de R$ 45,00 

(quarenta e cinco reais) por disciplina; Banco do Brasil, agência 7009-2, conta corrente nº 

130339-2, CNPJ 63.025.530/0045-25 em nome do Instituto de Estudos Brasileiros – USP. O 

candidato que não efetuar a matrícula no período indicado perderá a vaga. 
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