
Lista Básica de Documentos exigidos para inscrição no Curso de Mestrado e 
Doutorado 

Cada Programa poderá acrescentar outros documentos que julgar pertinente ao 
Processo Seletivo.  

Para conferir, consulte o Edital do Programa no qual deseja se inscrever 

 

1. Formulário de Inscrição devidamente preenchido 

 
2. Diploma de Graduação (frente e verso na mesma folha) ou, na falta deste, 
Certificado de Conclusão do Curso Superior, com data de colação de Grau (cópia 
simples, frente e verso na mesma folha); 

3. Histórico Escolar de Graduação (cópia simples); 

4. Currículo Vitae (sem comprovantes) - de preferência o CV Lattes, ou similar para 
estrangeiro; 

5. Carteira de Identidade (RG) - não serão aceitos outros documentos de identidade - 
cópia simples; 

6. CPF (cópia simples); 

6. RNE ou Passaporte (para estrangeiros). O Passaporte só será aceito para fins de 
inscrição. Os candidatos aprovados somente serão matriculados com a apresentação 
do Protocolo do RNE - cópia simples 

7. Comprovante do pagamento da taxa de inscrição;  

8. Diploma do Mestrado (só para as inscrições para Doutorado dos candidatos que 
obtiveram seus títulos fora da USP). Obrigatório constar do verso do diploma a 
Portaria de Credenciamento da CAPES. 

OBS:  

1. Para candidatos que estiverem concluindo o curso de Mestrado fora da USP: Não 
será possível regularizar a matrícula no curso de Doutorado sem a apresentação do Diploma 

de Mestrado, ou, na falta deste, clique aqui para imprimir o modelo da declaração a ser 
expedida pela Universidade de origem (todos os dados devem ser informados).  

2. Para os mestrandos USP, após a defesa, o título de Mestre é gerado automaticamente pelo 
Sistema Janus, estando, portanto aptos a inscrever-se e serem matriculado no curso de 
Doutorado.  

 
3. No caso de Diploma de Mestre obtido em Universidades estrangeiras, o prazo para a 
obtenção da aprovação da Equivalência do Título junto à USP é o último dia do período 
reservado à matrícula dos alunos ingressantes previsto no Calendário Escolar.  Assim sendo, o 
Pedido de Equivalência do Título de Mestre deve ser solicitado, no mínimo, 6 (seis) meses 
antes da inscrição para o processo seletivo. 

http://pos.fflch.usp.br/sites/pos.fflch.usp.br/files/Declara%C3%A7%C3%A3o%20de%20conclus%C3%A3o%20sem%20diploma%20de%20Mestrado_0.pdf

