ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA – CURSOS DE EXTENSÃO
As matrículas dos cursos de extensão são presenciais. O candidato deverá comparecer 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 e 30 min às 21h e sábado das 8h às 12h.
Documentos necessários para matrícula (o candidato deverá comparecer com os documentos originais):
• Carteira de Identidade.
• CPF.
• Comprovante de Residência atualizado.
**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 vir na usu realizar a matrícula presencialmente.
O primeiro boleto será pago no mês de início das aulas, dia 12.

COMO CHEGAR NA USU
A Universidade está localizada em uma área privilegiada na Zona Sul do Rio de Janeiro, dispondo das seguintes
opções de acesso:
Metrô Rio:
A estação de metrô Rio mais próxima é a do Flamengo, saída Rua Paulo VI. Tomando como base essa Rua, por ser o
menor percurso, o aluno deverá se dirigir até o final e em seguida pegar a Rua Barão de Itambi, até a Rua Farani, onde
encontrará um posto de gasolina, em seguida é só atravessar a passarela e chegará na Instituição.
Vale ressaltar que a saída principal do metrô dá para Rua Marquês de Abrantes.

Ônibus:
Próximo a Universidade existem 3 pontos de ônibus, sendo:
1º Ponto situado na Rua pinheiro machado, depois do Palácio Guanabara.
2º Ponto situado na Rua Farani - Botafogo, do lado do posto de gasolina
3º Ponto situado na Praça Chaim Weizmann – Rua Farani. 27 - Botafogo
CONTATOS:

E-mail: posgraduacaolatosensu@usu.edu.br

Tel: 2554-8036

