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INSTRUÇÕES – ALUNO ESPECIAL 
 

 
 
Os Alunos Especiais são aqueles matriculados apenas em disciplinas isoladas, sem vínculo com qualquer um 

dos Programas de Pós-Graduação da FCF/USP. 

Antes de entrar com o pedido, verifique no oferecimento da disciplina a disponibilidade de vaga, no acesso 
público: https://uspdigital.usp.br/janus/componente/disciplinasOferecidasInicial.jsf  
 

1. No ato da inscrição, o (a) candidato (a) deve apresentar os seguintes documentos:  

a) Requerimento de Inscrição Aluno Especial; 

b) Cédula de Identidade – RG (xerox simples);  

c) Certidão de nascimento ou certidão de casamento (xerox simples);  

d) CPF (xerox simples) e  

e) Diploma do Curso de Graduação (xerox simples – frente e verso).  

1.2. Local de inscrição: Secretaria de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Av. Prof. 

Lineu Prestes, 580, Bloco 13 A (prédio da administração), térreo, Cidade Universitária, São Paulo, SP, CEP 

05508-000. 

 

2. Taxa de inscrição  

Conforme deliberado na Reunião da Comissão de Pós-Graduação, em 11/09/2019, não será cobrada taxa de 

inscrição. 

 

3. Processo seletivo  

3.1. As inscrições serão recebidas pela Secretaria de Pós-Graduação, conforme item 1.2, e encaminhadas à 

CCP para aprovação, ouvido o docente responsável pela disciplina, nos termos do artigo 54 do Regimento de 

Pós-Graduação; 

3.2.  Podem, a juízo da CCP, ser admitidos para matrícula em disciplinas de Pós-Graduação, na condição de 

alunos especiais, alunos de graduação da USP. 

 

4. Matrícula 

Após aprovação da CCP e envio da documentação pela secretaria do Programa, o Serviço de Pós-

Graduação efetuará a matrícula. 

 

5. Emissão de Certificado 

Os Alunos Especiais terão direito a um certificado de aprovação em disciplinas, expedido pela CPG, após o 

registro do conceito, pelo ministrante da disciplina, no Sistema Janus. 

 

https://uspdigital.usp.br/janus/componente/disciplinasOferecidasInicial.jsf

