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INFORMAÇÕES AOS ALUNOS INGRESSANTES 

 

Matrícula (1º Semestre 2020) 

  

Data: 17/02 a 28/02/2020(As datas constantes nos documentos (Diploma, CRNM/RNE e Visto) devem 
ser obrigatoriamente anteriores à data de início das aulas (02/03/2020)) 

  

Local: Instituto de Matemática e Estatística da USP, Serviço de Alunos de Pós-Graduação, Rua do 
Matão, 1010 - Bloco B, sala 27 - térreo - Cidade Universitária, CEP 05508-090 - São Paulo – SP. 

  

Documentos obrigatórios para a matrícula 

1. Formulário de matrícula devidamente preenchido;  ALUNOS INGRESSANTES - PRIMEIRA 
MATRÍCULA (ANEXO 1)   e   DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA  

2. Cópia do Diploma de Graduação devidamente registrado ou Certificado com a data de conclusão 
de curso de graduação (dia/mês/ano), contendo a data de colação de grau (dia/mês/ano), obtido 
em curso oficialmente reconhecido, não se aceitando para esse fim diploma obtido em 
licenciatura curta, a não ser em casos excepcionais. Se não houver Colação de Grau na 
Instituição o certificado de conclusão do aluno deverá conter esta informação e a data de 
conclusão do curso (dia/mês/ano); 

3. Cópia do Diploma de Mestrado ou Certificado/Atestado, constando título, área do curso, dia, mês 
e ano de conclusão (somente para os ingressantes no Doutorado); 

4. 01 foto 3x4 – recente; 
5. Cópia da Certidão de Nascimento; 
6. Cópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física); 
7. Cópia do RG (somente para brasileiros); 
8. Cópia do Título de Eleitor (somente para brasileiros); 
9. Cópia do Certificado de Reservista (somente para brasileiros do sexo masculino); 
10. Cópia de documento oficial brasileiro (CRNM/RNE), expedido com data anterior ao início das 

aulas (somente para estrangeiros); 
11. Cópia do passaporte (somente para estrangeiros). 
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Informações importantes 

• Todas as cópias deverão ser entregues acompanhadas dos documentos originais ou deverão ser 
autenticadas; 

• Se a conclusão do curso de graduação e/ou o CRNM/RNE for posterior ao início das aulas, a 
matrícula não poderá ser efetuada uma vez que não atenderá as exigências regimentais. 

• Alunos estrangeiros devem verificar a necessidade de visto para realização do CRNM/RNE e 
matrícula como estudante na pós-graduação da Universidade de São Paulo. Mais informações 
em http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/vistos-para-viajar-ao-brasil 

• Ingressantes contemplados com bolsa CAPES ou CNPq deverão providenciar, com urgência, 
abertura de conta corrente no Banco do Brasil e a inscrição no CPF. No caso de bolsa CNPq 
também é necessário cadastrar-se no currículo Lattes, o CNPq exige currículo Lattes atualizado 
do aluno e do orientador. 

  

Recepção dos alunos ingressantes 

Tradicionalmente, um grupo de estudantes, com apoio da diretoria e das Comissões de Pós do IME, 
organizam um evento de boas-vindas para ingressantes. Neste são apresentadas as regras da pós da 
USP, do IME e específicas de cada programa, bem como espaços e atividades disponíveis destinados a 
pós-graduação. A Recepção ocorrerá no dia 03/03/20 às 13h30 na sala B5. Será oferecido um coffee 
break e você terá ótimas oportunidades para tirar dúvidas com os veteranos e veteranas e conhecer 
seus colegas. O objetivo dessa recepção é apresentar caminhos para que a sua experiência na pós-
graduação no IME seja a mais enriquecedora possível. Mais informações acesse: www.ime.usp.br/~rpg.  

  

Tradicionalmente, un grupo de estudiantes, con apoyo de la directoria y de las Comisiones de Posgrado 
del IME, organizan un evento de bienvenidas a los ingresantes, en este son presentadas las reglas de 
posgrado de la USP, del IME y las específicas de cada programa, así como los espacios y actividades 
disponibles destinadas al posgrado. La Recepción ocurrirá el 03/03/20 las 13h30 en la sala B05 del IME 
(bloco B). Será ofrecido un coffee break y ustedes tendrán excelentes oportunidades para sacar dudas 
con los veteranos y veteranas y conocer sus colegas. El objetivo de esta recepción es presentar caminos 
para que su experiencia en el posgrado en el IME sea la más rica possible. Más informaciones en: 
www.ime.usp.br/~rpg.   

  

Traditionally, a group of students, with the support from the board and the CPGs, organises a welcome 
event to prepare you for graduate school. In this event, you will be provided with some of the rules and 
regulations of USP, IME, and of your specific programme. You will also be informed of the spaces and 
activities available for postgraduate students. The welcome event will happen on 03/03/20 at 13h30 in 
room B05 (block B) at IME. There will be a coffee break with snacks and drinks, and you will have the 
opportunity to ask questions to your seniors and meet your colleagues. The purpose of the welcome 
event is to present ways to make your post graduation experience as enriching as possible. More 
information can be found at: www.ime.usp.br/~rpg. 
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*Alunos Estrangeiros 

Maiores Informações sobre agendamento para a emissão da 

Carteira de Registro Nacional Migratório - CRNM 

https://www.ime.usp.br/crint/intercambios/programas/csf  

Secretaria do Serviço de Relações Internacionais 

Secretária: Elisângela Pacheco 

Telefone: + 55 11 3091-1848 

E-mail: crint@ime.usp.br 

Local: sala B14, bloco B do IME-USP 

Horário: 08h às 17h - segunda a sexta-feira 

 



Anexo 1 

Formulário primeira matrícula para ingressantes



CPG

FORMULÁRIO DEVE SER PREENCHIDO ELETRONICAMENTE

PROGRAMA

MAC MAE MAP MAT MPEM

MESTRADO DOUTORADO DOUTORADO DIRETO

NOME: N.USP:

(SE HOUVER)

EMAIL:

SIM NÃO

SUGESTÃO DE E-MAIL IME (ATÉ 8 LETRAS) @IME.USP.BR

ENDEREÇO

BAIRRO CEP

CIDADE ESTADO

PAÍS

TELEFONE CELULAR

ORIENTADOR

MATRÍCULA

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA

São Paulo, / /

ORIENTADOR ALUNO

ALUNOS INGRESSANTES
PRIMEIRA MATRÍCULA

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

JÁ FOI ALUNO USP ANTERIORMENTE (GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, CURSOS)


