
Regimento de Pós-Graduação da USP 

 

TÍTULO IV 

Capítulo I 

Da Equivalência de Títulos de Mestrado e Doutorado 

 

Artigo 94 – A CPG pode aceitar como equivalentes aos outorgados pela USP os títulos de Mestre e 

de Doutor obtidos no exterior, em instituições de reconhecida excelência e considerados, por análise 

de mérito, compatíveis com os da USP, nos seguintes casos: 
 

I – Quando o interessado for docente ou pesquisador da USP ou pretenda nela ingressar; 

 

II – Quando o interessado for aluno do curso de Doutorado Direto e solicitar a equivalência do título de 

Mestre objetivando a passagem para o Doutorado e a contagem de créditos; 

 

III – Quando o interessado for candidato a concurso de livre-docência no âmbito da USP e solicitar a 

equivalência do título de Doutor; 

 

IV – Quando o interessado for candidato a concurso de professor titular no âmbito da USP e solicitar a 

equivalência do título de Doutor. 

§  1º – Cabe à CPG, a análise da documentação e registro no sistema de Pós-Graduação. 

§ 2º – a equivalência de títulos tem validade exclusivamente no âmbito da USP. 

§    3º – Caberá à Congregação da Unidade avaliar os recursos contra decisão da CPG. 

 

Artigo 95 – A análise será realizada com base em pareceres circunstanciados emitidos pela CCP, a 

documentação apresentada, levando em conta a qualificação da instituição, o mérito das atividades 

acadêmicas e da dissertação ou da tese. 
 

§ 1º – No caso de título de Mestre obtido em instituição que comprovadamente não exija a apresentação 

e defesa de dissertação, o conjunto das atividades acadêmicas documentadas deverá ser avaliado 

quanto ao mérito, em pareceres circunstanciados. 

§ 2º – No caso de título de Doutor obtido em instituição que comprovadamente não exija créditos em 

disciplinas e atividades acadêmicas formais, a decisão dependerá da análise do mérito da tese, que 

será objeto de pareceres circunstanciados. 

 

Artigo 96 – Os títulos de Mestre e de Doutor, obtidos no Brasil, sem validade nacional, não são aceitos 

na USP. 

 


