
Lista de aprovados por ordem de classificação 

 Candidato 

  

1 Maria Fernanda Sornas Viggiani 

2 Ana Laura Marchi Berg 

3 João Victor Brito dos Santos Carvalho 

4 Gabriel Pauletto da Conceição 

5 Marcela Ferreira de Moraes 

6 Regiana Gonçalves Lima 

7 Amanda Pilla Bruno 

8 Amanda Bernardes Gomes 

9 José Antonio Bauab Filho 

10 Fernanda Pelin Mion 

11 Perciliana Maia Pereira 

12 Heloisa Dornellas 

13 Larissa Martins Mattos Dias 

14 Flávia Herissa Uchida 

15 Amanda de Oliveira Pinheiro 

16 Thaisa Peralta 

17 Edimara Mieko Cabral Nishimaki 

18 Alef Rodrigues Ferreira 

19 Renata Guinski Chaguri 
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Por conta das recomendações de distanciamento social devido a Pandemia do Covid-19, os 
candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar a matrícula, remotamente no período de 23 
a 25 de fevereiro de 2022, enviando para o e-mail postextilemoda-each@usp.br a ficha de matrícula, 
disponível no site da Pós-graduação na parte de aluno ingressante, indicando as 
disciplinas que pretende cursar.  Para saber quais disciplinas serão oferecidas no próximo semestre 
consultem o horário de aulas que estará disponível no site do Programa a partir da segunda quinzena 
de janeiro de 2022. O ideal é que a ficha de matrícula seja assinada pelo aluno e por seu orientador.  
São requisitos obrigatórios para a matrícula: aprovação no processo seletivo, diploma de graduação ou 
certificado de conclusão de curso de graduação com a data de colação de grau. Os candidatos que 
estão finalizando a graduação em 2021 devem realizar a colação de grau antes da data de matrícula e 
apresentar o documento comprovante também para o e-mail acima, caso contrário estarão impedidos 
de realizar a matrícula. A matrícula somente será efetivada se a documentação exigida estiver 
completa. Lembramos que a secretaria pode, a qualquer momento, solicitar a apresentação dos 
originais dos documentos apresentados por e-mail na inscrição do processo seletivo ou na matrícula. 
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, referente aos anos 
seguintes ao do presente edital. 


