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PROCESSO SELETIVO PPG-CAF 2017 
 
 

 
 
Prezados, 
Informamos abaixo o período de matrícula para os candidatos aprovados para o Programa de 
Pós-graduação em Ciências da Atividade Física – para início no segundo semestre de 2017: 
 
Matrícula: de 27 a 28 de julho 
Horário: Das 10h00 as 13h00 
Local: Laboratório de Informática 1 – 1º andar prédio Ciclo Básico (prédio da lanchonete) 
 
Todos os candidatos que tiverem interesse em se matricular em alguma disciplina que não seja 
da EACH, deverão efetuar a matrícula até o dia 10/07/2017 na secretaria de pós-graduação das 
10h às 13h e 14h às 17h. 
 
Para a matrícula devem ser apresentados os seguintes documentos originais e cópias: 
a) Ficha de inscrição 
b) Histórico Escolar do Curso Superior; 
c) Certidão de nascimento ou certidão de casamento; 
d) Cédula de Identidade: RG ou RNE no caso de candidatos estrangeiros; 
e) CIC/CPF; 
f) Prova de quitação com o serviço militar (candidatos do sexo masculino); 
g) Título de eleitor; 
h) Certidão de quitação eleitoral, impressa do site do TSE (www.tse.gov.br) (cópia simples); 
i) Foto 3x4 recente (colada na ficha de inscrição); 
j) Comprovante de realização do exame de proficiência em língua inglesa conforme o Edital 
k) Comprovante de proficiência em Língua Portuguesa, apenas quando a esta não for a língua 
materna do candidato. 
 
Além disso, trazer o formulário de matrícula com indicação de quais disciplinas serão cursadas 
no 1º semestre de 2017. O formulário, bem como a relação de disciplinas oferecidas, estão 
disponíveis no site da EACH. 
Se tiver interesse em solicitar Bilhete Único, preencha o formulário e entregue no dia da 
matrícula. 
 
Dúvidas devem ser encaminhadas para o email caf-each@usp.br 

LISTA DE APROVADOS 

Ana Clara Silveira 

Bárbara Carneiro Pulcineli 

Beatriz de Araujo Antonio 

Daniele Ribeiro da Silva 

Isabella Tábata de Almeida Martins 

Jéssica Rodriguez Lara 

José Augusto Honorato Vieira Júnior 

Levy Aragão de Oliveira 

Marilia Marcondes Ferreira 

Raul Canestri Galvino Reis 

Raul Cosme Ramos do Prado 

http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2017/01/Formulario_matricula_GERAL.docx
http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2016/01/POS-FORM-SolicitacaoBilheteUnico.docx

