PROCESSO SELETIVO PPG - CAF 2º/2018
LISTA DE APROVADOS
Arthur dos Santos Vieira da Silva
Andreza Dias de Almeida
Amanda Gomes Garcia
Carlos Luques Fonseca
Crislaine de Oliveira Santos
Giulianna Mendes Ferrero
Maysa Paula Gomes Leopoldo
Mirieli Oliveira Guedes
Roger Pereira Silva
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 2018:
Matrícula: de 26 a 27 de julho de 2018
Horário: Das 09h00 as 12h00
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 10/07/2018 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 (apenas original);
b) Histórico Escolar do Curso Superior;
c) Certidão de nascimento ou certidão de casamento;
d) Cédula de Identidade: RG (Não pode ser CNH) ou RNE no caso de candidatos estrangeiros;
e) CIC/CPF (dispensado caso esteja no RG);
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);
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 2º semestre de 2018. 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

