
Processo de seleção do Programa de Pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular 
Edital 049/2019 – CPG 

 

LISTA DE APROVADOS 

Brisa Moreira Gomes 

Hugo José Alves 

Vandierly Sampaio de Melo 

 

Informamos abaixo o período de matrícula para os candidatos aprovados no Processo Seletivo 
do Programa de Pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular – para início no primeiro 
semestre de 2020: 
 
Matrícula: de 05 a 07 de fevereiro de 2020 
Horário: Das 09h00 às 12h00 
Local: Laboratório de Informática 1 – 1º andar prédio Ciclo Básico (prédio da lanchonete) 
 
 

Para a matrícula devem ser apresentados os seguintes documentos (originais e cópias): 

 
1) Certidão de nascimento ou certidão de casamento; 
 
2) Cédula de Identidade: RG (Não pode ser CNH) ou RNE no caso de candidatos estrangeiros; 
 
3) CPF (dispensado caso esteja no RG); 
 
4) Comprovante de quitação com o serviço militar (candidatos do sexo masculino); 
 
5) Certidão de quitação eleitoral, impressa do site do TSE (www.tse.gov.br); 

5.1 – Só 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. 
 
6) Diploma de graduação (frente e verso). 
 
 
IMPORTANTE: Caso você ainda não tenha diploma ou se em seu diploma não consta a data da 
colação de grau, será preciso um comprovante (histórico final, declaração, certificado etc.) 
com a data da colação (original e 1 cópia simples). 
 
Informamos que não há copiadora dentro do campus, portanto, as cópias precisam ser 
providenciadas em outro local. 
 
 
Além disso, trazer o formulário de matrícula com indicação de quais disciplinas serão cursadas 
no 1º semestre de 2020. 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 podem ser encaminhadas para o email bqbm-each@usp.br  
 

http://www.tse.gov.br/
http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2019/05/POS-FORM-FormularioMatriculaGERAL.docx
http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2019/04/POS-FORM-SolicitacaoBilheteUnico-3.docx
mailto:bqbm-each@usp.br

