FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ALUNO ESPECIAL
2º SEMESTRE DE 2021

EDITAL INTERNO 08/2021
A Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo comunica a abertura de inscrições
para a Aluno Especial de Graduação do 2º Semestre de 2021.
SOBRE O ALUNO ESPECIAL:
Aluno especial é o estudante matriculado em disciplina (s) isolada (s) dos cursos de graduação,
com vistas à obtenção de certificado de aprovação em disciplina. Deverá ser portador de
certificado de conclusão de Ensino Médio ou Superior, ou equivalente, e respectivo histórico
escolar. É vedado ao aluno regular da USP a inscrição na categoria de estudante especial.
(RESOLUÇÃO CoG Nº 3757/1990)
DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições serão recebidas nos dias 05/08/2021 e 06/08/2021 exclusivamente online, através
do formulário no link: https://forms.gle/AVZtMToq1vye3sfeA e será possível solicitar
matrícula em somente uma disciplina de interesse.

No formulário de inscrição o candidato deverá anexar os seguintes documentos:
I - Cópia do documento de identidade - RG; quando estrangeiro, cópia do
passaporte com visto temporário, devidamente atualizado, ou se for o caso,
cópia da carteira de identidade para estrangeiro;
II - Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Superior;
III - Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio ou Superior.

O candidato deverá anexar os documentos no formato PDF, devendo renomear os arquivos com
seu nome completo e o nome do documento, sem abreviaturas (Ex: se o candidato se chama João
da Silva, o arquivo deverá ser renomeado joaodasilva_historicoescolar.pdf antes do upload).
Não serão aceitas inscrições enviadas por e-mail.
Inscrições enviadas fora do período informado serão invalidadas.

DAS VAGAS:
São consideradas elegíveis para matrícula, as disciplinas cujos departamentos responsáveis
manifestaram interesse em receber Aluno Especial. A lista de disciplinas e vagas estarão
disponíveis no site da FSP Graduação: https://www.fsp.usp.br/site/graduacao/mostra/8760

O conteúdo programático da disciplina pode ser encontrado no JúpiterWeb pelo link
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/jupDisciplinaBusca?tipo=D&codmnu=6755
DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
Em havendo número de interessados igual ou inferior ao total de vagas ofertadas pela
disciplina/turma, o Serviço de Graduação efetuará a matrícula e comunicará o aluno. Caso haja
mais de um candidato por vaga, o Serviço de Graduação encaminhará as inscrições para o
departamento responsável, sendo os critérios de seleção de responsabilidade dos respectivos
docentes, podendo, a seu critério, majorar as vagas oferecidas nesta modalidade.

DA MATRÍCULA:
O candidato aprovado como aluno especial, será matriculado automaticamente na disciplina
deferida, podendo frequentar as aulas a partir do primeiro dia letivo do semestre.
Os casos omissos neste Edital serão examinados pela Comissão de Graduação.
DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
O resultado será informado por e-mail até o dia 13/08/2021.

Cronograma
Inscrições

05/08/2021 a 06/08/2021

Divulgação do resultado por e-mail

Até 13/08/2021

