
 

 
 
 

Processo de seleção do Programa de Pós-graduação em 
Bioquímica e Biologia Molecular Edital 040/2020 – CPG 

 
 

 
Informamos que o período de matrícula dos candidatos aprovados no 

processo seletivo de mestrado do Programa de Pós-graduação em 
Bioquímica e Biologia Molecular, que tenham interesse em matricular-

se em disciplinas no 1º semestre de 2021, será entre os dias 01 e 

05/03/2021, de forma exclusivamente online,  por conta do 
contexto excepcional da pandemia. 

 
Nesse período, o candidato (a) aprovado (a) deverá enviar a 

documentação de matrícula, relacionada abaixo, para o e-mail bqbm-
each@usp.br, juntamente com este formulário, preenchido e 

assinado. 
 

 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); 
 

6) Diploma de graduação (frente e verso). 
 

Se tiver interesse em solicitar Bilhete Único, enviar também estes 
formulários: 

 
http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2019/04/POS-FORM-

SolicitacaoBilheteUnico-3.docx 
 

http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2021/02/Modelo-

Declara%C3%A7%C3%A3o-Frequencia-SPTrans.doc 

 
 

 

http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2020/12/Resultado-FINAL-BqBM-2020.pdf
mailto:ppgsi-each@usp.br
mailto:ppgsi-each@usp.br
http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2019/05/POS-FORM-FormularioMatriculaGERAL.docx
http://www.tse.gov.br/
http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2019/04/POS-FORM-SolicitacaoBilheteUnico-3.docx
http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2019/04/POS-FORM-SolicitacaoBilheteUnico-3.docx
http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2021/02/Modelo-Declara%C3%A7%C3%A3o-Frequencia-SPTrans.doc
http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2021/02/Modelo-Declara%C3%A7%C3%A3o-Frequencia-SPTrans.doc


 

Atenção: 

 A grade de disciplinas oferecidas no 1º semestre você encontra 

na página do programa;  

  Por conta da pandemia, quem não conseguiu  colar grau 
deverá apresentar, impreterivelmente: 

1. documento oficial da Instituição informando a data de conclusão do 
curso; 

 2. declaração oficial da Instituição notificando a impossibilidade de 
ocorrer a colação de grau. 

 
Lembrando que, conforme edital: 

 
V - Da validade do resultado do processo  

A validade da aprovação neste processo seletivo, para efeito de 
matrícula no Programa, é de 01 (um) ano a contar da data do 

exame de ingresso, respeitando-se o calendário de matrícula da Pós-
graduação da USP, mediante a disponibilidade de vagas de cada 

orientador.  

 
VI - Da matrícula em semestre posterior à realização do 

exame  
1) Ingressantes no presente Edital que desejem realizar matricula em 

semestres posteriores, devem encaminhar 30 dias antes da data de 
matrícula no sistema JanusUSP, os seguintes documentos ao e-

mail: bqbm-each@usp.br:  
a) Solicitação de ativação da vaga de ingressante;  

b) Carta de aceite do Orientador atualizada 
 

 

Dúvidas podem ser encaminhadas para o email bqbm-each@usp.br 

http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2021/02/BBM1sem2021-1.pdf
http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2020/10/EditalBqBM2021.pdf
mailto:bqbm-each@usp.br

