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VAGAS PARA GRADUADOS EM NÍVEL SUPERIOR  
Curso de Licenciatura em Ciências - Modalidade Semipresencial 

 
 
De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 67 do Estatuto e no parágrafo 

1o do Regimento Geral da Universidade de São Paulo, USP, poderá ser concedida matrícula, 
nos cursos da USP, a portadores de diploma de curso superior devidamente registrado. A 
matrícula do graduado em nível superior poderá ser deferida, se resultarem vagas após a 
matrícula de alunos classificados em concurso vestibular e após o atendimento das 
transferências regimentais.  

 
Os alunos selecionados para o curso de Licenciatura em Ciências, modalidade 

semipresencial, serão matriculados como alunos especiais, e cursarão, obrigatoriamente, 
o Módulo 1 e, caso tenham bom desempenho ao final do semestre letivo, poderão se 
matricular, como alunos regulares, no Módulo 2.  

 
 
As vagas disponíveis são: 

 
1. 10 vagas para o Polo São Paulo 
2. 10 vagas para o Polo Piracicaba 
3. 10 vagas para o Polo Ribeirão Preto 
4. 10 vagas para o Polo São Carlos 
5. 10 vagas para o Polo Jahu 
6. 10 vagas para o Polo Lorena 
7. 10 vagas para o Polo Santos 

 
 

A inscrição de candidatos deverá ser feita entre os dias 21 e 22 de janeiro de 2015 
mediante apresentação dos seguintes documentos: 

 
1. Diploma de Graduação e Histórico escolar final. 
2. Carta dirigida ao Diretor de Polo, justificando seu interesse no curso de Licenciatura 

em Ciências. Podem ser incluídas nessa carta informações como: profissão atual,  
disponibilidade de horários, outros cursos já concluídos, familiaridade com  
recursos digitais e informática e perspectivas profissionais. 

 
 

Os documentos acima descritos podem ser levados pessoalmente ou enviados em 
formato pdf para o e-mail do Polo no qual o candidato pretende inscrever-se. O e-mail 
deve ter como assunto “Ingresso de Graduados” e só será aceito se enviado até às 18h00 
do dia 22 de janeiro de 2015.  

 
Para obter o endereço e o e-mail de cada um dos Polos acesse 

www.licenciaturaciencias.usp.br/polos/ 

http://www.licenciaturaciencias.usp.br/polos/
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Os alunos selecionados terão seus nomes publicados no portal do curso no dia 03 

de fevereiro de 2015 – www.licenciaturaciencias.usp.br – e serão contatados para 
efetuar a matrícula pessoalmente nos dias 05 ou 06 de fevereiro de 2015, com os 
seguintes documentos: 

 
 

1. Cópia autenticada do Diploma, ou apresentação da cópia acompanhada do original.  
2. Cópia autenticada do Histórico escolar final, ou apresentação da cópia 

acompanhada do original.   
3. Cópia dos documentos pessoais: RG, CPF, Título de Eleitor e Certificado de 

Reservista (para os candidatos do sexo masculino), autenticadas ou acompanhadas 
do original. 

4. 1 foto 3x4 recente. 
 

http://www.licenciaturaciencias.usp.br/

