ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA
As matrículas dos cursos de pós-graduação lato sensu são presenciais. O candidato deverá comparecer até o dia
16/03/2019 na secretaria de pós-graduação, situada na Rua Fernando Ferrari, nº 75 – Bloco I 2º andar, de segunda a
sexta das 8h e 30min às 20h e sábado das 8h e 30 min às 12h. A partir do dia 18/03/2019, as matrículas serão
realizadas na CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ACADEMICO, situada na Rua Fernando Ferrari, nº 75 – bloco anexo /
em frente ao prédio I, de segunda a sexta das 8h às 21h e sábado das 8h às 12h.
Documentos necessários para matrícula (o candidato deverá comparecer com os documentos originais):
•
•
•
•
•
•
•

Histórico e Diploma do Ensino Superior (É imprescindível a apresentação deste).
Histórico e Diploma da Pós-Graduação (Se houver)
Certidão de Nascimento ou Casamento.
Carteira de Identidade.
CPF.
Certidão de Reservista (Sexo Masculino).
Título de Eleitor e comprovante das duas últimas votações (Caso não possua os comprovantes de votação,
retirar pela INTERNET no site do TSE Tribunal Superior Eleitoral o nada consta).
• Comprovante de Residência atualizado.
• 01 Foto 3x4 recente.
**Alunos estrangeiros:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

passaporte (Dados pessoais, visto, carimbo de entrada, carimbo de registro do visto, protocolo de registro do
visto)
certidão de nascimento consularizada e traduzida por tradutor juramentado.
Cópia comum, acompanhada do original, do diploma ou certificado de conclusão de curso superior
consularizados e traduzidos por tradutor juramentado.
Comprovante de residência
01 foto 3x4 recente
RNE – Registro Nacional de Estrangeiro

Observações:
I.
II.
III.
IV.

Os documentos originais serão digitalizados no ato da matrícula.
Ao fazer sua inscrição no site, você realiza um pré-cadastro o qual permite a sua identificação no ato da
matrícula.
Após a inscrição no site, o candidato deverá vim na usu realizar a matrícula presencialmente.
O primeiro boleto será pago no mês de início das aulas, dia 12.

CONTATOS:

E-mail: posgraduacaolatosensu@usu.edu.br

Tel: 2554-8036

