
EDITAL ATAc/CPG 80/2018  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO 

MESTRADO 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA MATRÍCULA 
 
Os candidatos aprovados deverão efetuar a matrícula presencialmente, pessoalmente ou por 
procuração simples, no período de 06 a 08 de fevereiro de 2019, no Laboratório de 
Informática 01 (1º andar do Prédio do Ciclo Básico EACH-USP Leste - Av. Arlindo Béttio, 
1000 - Ermelino Matarazzo) no horário das 9h às 12h.  
 
Obrigatória apresentação dos documentos originais correspondentes às cópias enviadas na 
inscrição. Os candidatos que estão finalizando a graduação em 2018 devem realizar a 
colação de grau antes da matrícula, caso contrário, estarão impedidos de realizar a 
matrícula. A matrícula somente será efetivada se a documentação exigida estiver completa. 
 
DOCUMENTOS 
 
1 – Certidão de nascimento ou casamento original e 1 cópia simples. 
 
2 – RG ou carteira de ordens profissionais nacionalmente reconhecidas (OAB, CREA etc) 
original e 1 cópia simples. Não será aceita CNH, pois a CNH não tem a data de expedição 
do RG nem o dígito verificador. 
 
3 – CPF original e 1 cópia simples. Não precisa se já tiver no RG. 
 
4 – Certidão de quitação eleitoral posterior a 28 de outubro 
4.1 – Só 1 cópia simples, no caso das certidões emitidas on-line ou 
4.2 – Original e 1 cópia simples, no caso das emitidas em cartório eleitoral. 
Não é necessário título, pois os dados deste já estão na certidão. 
 
5 – Comprovante de alistamento militar original e 1 cópia simples. Brasileiros acima de 45 
anos (Lei nº 4.375, de 17/08/1964), mulheres e estrangeiros não precisam apresentar este 
documento. 
 
6 – Diploma de graduação original e 1 cópia simples frente e verso. 
 
IMPORTANTE: Caso você ainda não tenha diploma ou se em seu diploma não consta 
explicitamente a data da colação de grau, será preciso um comprovante (histórico final, 
declaração, certificado etc.) com a data, original e 1 cópia simples. Para quem já enviou a 
cópia deste documento na inscrição, traga só o original.  
 
7 – Comprovante de proficiência em língua estrangeira, só o original, pois a cópia já deve ter 
sido enviada na matrícula. Não é necessário, caso você tenha feito as provas da FFLCH ou 
do PPGTUR. 
  
8 – Ficha de matrícula só a original, disponível no site da Pós-graduação na parte de aluno 
ingressante, de preferência assinada pelo seu orientador com as disciplinas que pretende 
cursar: 
 

Link da página: http://www5.each.usp.br/apresentacao-programas-de-pos-graduacao/ 
Link direto: http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2018/07/Formul%C3%A1rio-
de-matr%C3%ADcula-GERAL.docx 

 
Para saber quais disciplinas serão oferecidas no próximo semestre, consultem o 
horário de aulas que está disponível no site do Programa: 
http://www5.each.usp.br/mestrado-academico-em-turismo/ 

 
RETIRADA DA DOCUMENTAÇÃO 
Conforme item 9.4 do edital de seleção, a documentação dos candidatos reprovados estarão 
disponíveis para retirada até 06 de janeiro de 2019 no Serviço de Pós-graduação da EACH. 
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