
ESTUDOS CULTURAIS - Matrícula de alunos ingressantes 

 

A matrícula de 2021 no curso de mestrado em Estudos Culturais será feita por e-mail. Os 

candidatos aprovados devem enviar os arquivos em uma única mensagem para 

estudosculturais-each@usp.br da 0h00 de 01 de março (segunda-feira) até às 23h59 de 05 de 

março (sexta-feira). 

Os arquivos devem estar salvos separados e em PDF. 

Por favor, não tire fotos, use um scanner. 

No título do e-mail coloque “matrícula e NOME” 

 

Documentação: 

1 - Diploma de graduação frente e verso. Caso o diploma ainda não esteja pronto, será aceito 

o certificado de conclusão de curso, em que conste obrigatoriamente que já houve colação de 

grau, com data em que foi realizada; 

2 - Certidão de nascimento OU certidão de casamento (Por favor, não envie ambas; caso 

tenha união estável, deve ser enviada a certidão de nascimento);  

3 - Documento de Identidade 

3.1 - RG (não serão aceitas carteiras de habilitação, pois é necessária a data de 

expedição do RG e o dígito verificador do RG, sendo que a CNH não traz essas 

informações): 

3.1.1 - Serão aceitas identidades militares ou profissionais de validade nacional (OAB, 

CRM, CRMV, CRQ etc.) pois esses documentos têm a data de expedição; 

3.2 RNE - Registro Nacional de Estrangeiros, para candidatos estrangeiros;  

3.2.2 - No caso de estrangeiro que ainda não tenham RNE; enviar passaporte com 

comprovante de visto temporário ou permanente que o autorize a estudar no Brasil; 

4 - CPF - Cadastro de pessoas físicas (Por favor, não envie caso conste no RG);  

5 - Comprovante de quitação com o serviço militar (somente para candidatos brasileiros do 

sexo masculino menores de 45 anos, conforme Lei nº 4.375, de 17/08/1964);  

6 - Comprovante de quitação eleitoral (somente para brasileiros, disponível na página 

http://www.tse.jus.br/);  

7 - Formulário de matrícula de aluno regular devidamente preenchido e assinado (Por favor, 

não preencha a mão, preencha no computador, cole a imagem de sua assinatura escaneada e 

salve em PDF): 

http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2019/05/POS-FORM-

FormularioMatriculaGERAL.docx 

7.1 - A assinatura do orientador poderá ser substituída por um email dele informando 

que está ciente e de acordo com as disciplinas que o aluno escolheu.  

mailto:estudosculturais-each@usp.br
http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2019/05/POS-FORM-FormularioMatriculaGERAL.docx
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Matrícula de alunos reingressantes: 

De acordo com o artigo 53 do regimento da Pós-graduação da USP, todo candidato que for 

desligado de um Mestrado ou de um Doutorado na USP e reingressar no mesmo nível (mesmo 

que seja em outro curso) deverá apresentar (além de toda a documentação acima) um pedido 

de nova matrícula, conforme instruído no endereço: 

http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2016/01/POS-FORM-NovaMatricula.docx 
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