INFORMAÇÕES: ALUNO ESPECIAL - MATRÍCULAS PARA AS DISCIPLINAS DO
2º. SEMESTRE DE 2017

INSCRIÇÃO PELA INTERNET:
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 10 a 12/07 DE 2017.
Para quem se destina
A modalidade “aluno especial” é destinada aos portadores de diploma de curso superior que
desejam se matricular em disciplinas isoladas no Programa de Pós-Graduação em Administração,
sem pretensão ao título de Mestre ou Doutor. Para estes alunos será fornecido apenas o
certificado de participação e aproveitamento na disciplina cursada.
Número de Disciplinas que podem cursar
Os alunos especiais, inclusive os alunos matriculados em programas de Pós-Graduação strictosensu de outras instituições (convênio matrícula cruzada), poderão cursar até um total de duas
disciplinas no Programa, apenas uma por semestre, . É vedada a matrícula de alunos especiais
em disciplinas obrigatórias e em atividades programadas. Uma vez aceitos, os alunos especiais
passam a ter as mesmas obrigações dos regulares em relação à freqüência, tarefas, testes, etc.
Critérios para Aceitação
A aceitação de alunos especiais dependerá da existência de vagas, do número de alunos
regulares inscritos e da aprovação do professor responsável da disciplina.
Procedimentos para Inscrição na internet:
A pré-matrícula dos alunos especiais (vinculados ou não de outros programas fora da USP,
programas conveniados - matrícula cruzada), será feita pelo próprio interessado por via internet no
site e http://alunoespecial.educacao.ws/, no período de 10 a 12/07 de 2017.
A inscrição é uma pré-matrícula, devendo o interessado escolher somente uma disciplina do
semestre letivo da grade horária.
O interessado deverá acessar o site http://alunoespecial.educacao.ws/ para se cadastrar e terá
acesso ao sistema com login e senha. Após o cadastramento, anexar em arquivo PDF os
seguintes documentos:
- diploma da graduação
- histórico escolar
- curriculum vitae
Alunos Conveniados (matrícula cruzada: FGV, UNINOVE, USCS, Mackenzie, ESPM) ou outros
convênios USP (Casadinho, CCINT, Doutorado Sandwich no país): deverão informar no sistema o
número da senha (matrícula cruzada) e o tipo do convênio.
Acesso aos Resultados:
Para acesso aos resultados o interessado deverá consultar o site
http://alunoespecial.educacao.ws/ com login e senha. Os resultados serão disponibilizados no site
dia 20 de julho de 2017.

Procedimentos para efetivação da matrícula na Secretaria:
Os candidatos aceitos deverão efetivar a sua matrícula nos dias 24 e 25 de julho de 2017 na
Secretaria da Pós-graduação em Administração – Prédio FEA-1 sala C-1, com os seguintes
documentos (não serão aceitas matrículas via correio, somente presencial. Trazer os documentos
originais para conferência):
- Ficha da matrícula (disponível no site de acesso aos resultados com seu login e senha)
- cópia dos documentos pessoais (C.P.F, RG(*), Título de Eleitor e Reservista).
- cópia frente e verso do diploma de graduação
- cópia do histórico escolar
- curriculum vitae
- 1 foto 3x4 recente
(*) Não serão aceitos documentos como CNH, Conselho Regional, OAB, etc..

Início das Aulas:
As aulas iniciarão em 07 de agosto de 2017. O calendário das aulas e os programas das
disciplinas estão disponíveis no site: http://www.portalfea.fea.usp.br/administracao/pos-graduacao
Avisos Importantes:
Caso o candidato não seja aceito, não será possível realizar a substituição por outra disciplina.

Informações:
Secretaria da Coordenação do PPGA-FEA-USP
Av. Prof. Luciano Gualberto, 908 - prédio FEA1 - sala C-01
Telefone: 3091-5805 – http://www.portalfea.fea.usp.br/administracao/pos-graduacao

