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Aluno Especial - Instruções para Matrícula 

 

Prezado/a candidato/a aprovado/a, 

Seguem abaixo orientações para a matrícula presencial na EACH-USP: 

 

 Período de matrícula: 

Data: 18, 19 e 20 de fevereiro de 2020 

Horário: das 09h00 as 12h00 

Local: Laboratório I de Informática - Prédio Ciclo Básico, 1º andar - EACH/USP 

 

 Documentos necessários (originais e cópias): 

a. RG (não pode ser CNH); 
b. CPF (dispensado caso esteja no RG); 
c. Comprovante de Quitação Eleitoral (retirado do site do TSE); 
d. Reservista ou equivalente (apenas para candidatos do sexo masculino); 
e. Diploma ou Certificado de conclusão do curso de graduação com data de colação de 
grau*; 
f. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição** 

*Exceto para alunos USP cursando graduação - estes devem trazer apenas o resumo 
escolar do Jupiter. 

** Cursos que cobram taxa de inscrição para candidatos aprovados: 

 Estudos Culturais (R$ 150,00); 
 Modelagem de Sistemas Complexos (R$ 150,00); 
 Sistemas de Informação*** (R$ 200,00) 
 Sustentabilidade*** (R$ 150,00); 
 Têxtil e Moda (R$ 150,00); 
 Turismo (R$ 150,00). 

*** alunos cursando graduação na USP são isentos. 

Obs: Os alunos que já cursaram disciplinas como alunos especiais na EACH-USP devem 
comparecer para efetuar a matrícula, mas estão dispensados de apresentar os 
documentos constantes nos itens "a" até "e" 

 Pagamento de Taxa (a taxa poderá ser paga até o último dia de matrícula): 

Devido a um problema no sistema de geração de boletos, não haverá boleto este 
semestre. O pagamento de taxa poderá ser feito de duas formas: 

1) Pagamento em dinheiro na Tesouraria da EACH (prédio da Administração); 

2) Transferência ou depósito Bancário: 
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Banco do Brasil 
Ag: 6938-8 
C/C: 130150-0 
Nome: Escola de Artes, Ciências e Humanidades - EACH 
CNPJ: 63.025.530/0062-26 
 
Quando realizar a transferência enviar comprovante por email para tesouraria-
each@usp.br informando no corpo do email nome completo, CPF e de qual ou quais 
disciplina(s) se trata o pagamento. Essas informações são obrigatórias. 
 
Para ambos os casos a Tesouraria enviará um recibo de pagamento que deverá ser 
entregue no dia da matrícula. 
 

Horário de atendimento da Tesouraria da EACH: 09h as 12h e 14h as 16h 
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