
Processo Seletivo em Gerontologia 
Mestrado - 1º Semestre/2020 - edital 052/2020 

 
Candidatos aprovados por ordem de classificação 

 
 

1 Marília Fiorezzi Taborda Vieira Sanches 

2 Rosa Maria Bruno Marcucci 

3 Ellen Cristine Rocha Cabral Nunes 

4 Samara Eleutério dos Santos 

5 Karen Pereira Bisconcini 

6 Letícia do Nascimento Maximiano Ferreira 

7 Daniela Torres Wardil Krause 

    
INFORMAÇÕES PARA MATRÍCULA 

 
Os candidatos aprovados deverão efetuar a matrícula, presencialmente ou por 

procuração simples, no período de  05 à 07_de fevereiro de 2020, no Laboratório I de 

Informática 1 - (1º andar do Prédio do Ciclo Básico - EACH-USP Leste) no horário das 

9h às 12h.  

Para matrícula é necessário trazer os seguintes documentos: 

1. Diploma de graduação ou certificado de conclusão de curso de graduação com 

a data na qual realizou a colação. (original) 

2. RG (original) 

3. CPF (original e cópia simples)  (dispensado caso conste o número no RG)  

4. Certidão de nascimento ou de casamento (original e cópia simples) 

5. Certidão de quitação eleitoral, impressa do site do TSE 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;  

5.1 - cópia simples, no caso das certidões emitidas on-line ou  

5.2 – Original e 1 cópia simples, no caso das emitidas em cartório eleitoral. Não 

é necessário título, pois os dados deste já estão na certidão. 

Se tiver interesse em solicitar Bilhete Único, preencha o formulário e entregue no dia 

da matrícula. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail gerontologia-

each@usp.br. 

 A matrícula somente será efetivada se a documentação exigida estiver completa. 

Salientamos que no ato da matrícula além de apresentar os documentos acima, é 

necessário apresentar a ficha de matrícula, disponível no site da pós-graduação na 

parte de aluno ingressante, de preferência assinada pelo seu orientador com as 

disciplinas que pretende cursar. Para saber quais disciplinas serão oferecidas no 

próximo semestre consultem o horário acessando este link  . 

Os candidatos aprovados que não efetuarem a matrícula no prazo determinado, caso 

desejem participar do programa, somente poderão fazê-lo através de novo processo 

seletivo. 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
../../../FORMULARIOS%20-%20GERAL/FORMULÁRIOS%20DO%20SITE%20PARA%20ALUNOS/POS-FORM-SolicitacaoBilheteUnico.docx
../../../FORMULARIOS%20-%20GERAL/Formulário%20de%20matrícula%20GERAL.docx
http://www5.each.usp.br/apresentacao-programas-de-pos-graduacao/
http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2019/12/GER1sem2020.pdf

