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INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

7) Cartão de Identificação USP e Bilhete USP (BUSP):

1) Calendário e Manual do Aluno de Pós-Graduação da ECA/USP:
Acompanhar
o
calendário
http://www3.eca.usp.br/pos

da

Pós-Graduação

disponível

em:

2) Regimento Geral de Pós-Graduação da USP
Acessar:
http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-7493-de-27-demarco-de-2018

O cartão USP de identificação do aluno deve ser solicitado pelo SistemasJanus, no link “Cartões USP”. Para isso, o aluno deve fazer duas ações no
sistema: 1º inserir uma foto recente, e 2º fazer a solicitação do cartão.
Além do cartão USP, o aluno também pode solicitar pelo sistema Janus o
Bilhete USP (BUSP), utilizado nos ônibus circulares que fazem o trajeto da
Cidade Universitária ao metrô Butantã.
8) Informações sobre Moradia, Alimentação, Bilhete Único Escolar
(SPTrans): Acessar: www.sites.usp.br/sas

3) Normas Específicas dos Programas:
Acessar: http://www.leginf.usp.br/?cat=13
Atenção: é importante consultar as normas específicas do seu programa e LER
COM ATENÇÃO todas as informações (especialmente prazos de qualificação e
defesa, normas para depósito, créditos em disciplinas, etc)

4) Realização de matrícula:
A matrícula é semestral e obrigatória para todos os alunos e é realizada
exclusivamente
através
dos
Sistemas
USP
Janus:
https://uspdigital.usp.br/janus/comum/entrada.jsf
IMPORTANTE: *Para os alunos que já obtiveram seus créditos em
disciplinas é preciso efetuar a matrícula de acompanhamento. A não
realização da matrícula pode ocasionar o desligamento do aluno*
*Atenção aos Prazos constantes na sua Ficha do Aluno (histórico escolar e
número de créditos, prazos para realização de exame de qualificação e de
depósito de dissertação/tese)*

SITES IMPORTANTES:
9) Site da Pró-Reitoria de Pós-Graduação

Acessar: http://www.prpg.usp.br/index.php/pt-br/

10) Informações gerais da Pós-Graduação (Calendário acadêmico,
Formulários, Editais, Bolsas, Comunicados Gerais, etc.)
Acessar: http://www3.eca.usp.br/pos

*ACESSE COM FREQUÊNCIA – IMPORTANTE*
11) Site da ECA (Biblioteca, Comissão
Relações Internacionais, etc.)

de Pesquisa, Comissão de

Acessar: www.eca.usp.br

12)

Introdução à Pós-Graduação na USP:

Acessar:https://edisciplinas.usp.br/course/index.php?categoryid=2520

5) Primeiro Acesso aos Sistemas USP:
Consulte: https://id.usp.br/primeiro-acesso
Clicar em “Primeiro acesso” > Solicitar Senha

Estruturado em 17 vídeo-aulas o curso visa auxiliar o aluno ingressante na
sua vida acadêmica (Informações sobre o Sistema Janus, Sistemas de
Busca e Bibliotecas, Bolsas e Agências de Fomento, dentre outras).

6) Gerar E-Mail USP:
Para gerar o email USP o aluno deve ter realizado o primeiro acesso aos Sistemas
USP. Acessar o site https://id.usp.br e seguir as instruções.
Em caso de dúvida, entrar em contato no atendimentosti@usp.br ou 3091-6400.

e-mail USP:
Acesse com frequência, pois todas as mensagens institucionais são
encaminhadas para este e-mail.
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Secretaria de Pós-Graduação
A Pós-Graduação da ECA-USP conta com uma secretaria geral, que viabiliza
todo o funcionamento e o fluxo dos documentos com a Pró-Reitoria de PósGraduação da USP.
✓ Informações sobre salas de aulas, professores, horários;
✓ Depósitos de dissertações, teses e exames de qualificação;
✓ Requerimentos gerais;
✓ Solicitações de atestados, histórico escolar, diplomas, e demais
documentos;
✓ Pedidos de aproveitamentos de créditos

Dúvidas específicas sobre os Programas: consultar primeiramente no site, em
caso não encontrar a informação desejada, entrar em contato com o
secretário respectivo.
O atendimento ao público em geral e aos alunos dos seis Programas é feito
neste Serviço:

Horários de atendimento:
Serviço de Pós-Graduação – 1º andar do prédio principal da ECA.
Horário de atendimento no guichê:
Segunda a sexta-feira, das 10h às 12h e das 14h às 16h.
Tel. 3091-4019 - E-mail: pgeca@usp.br
Site: http://www3.eca.usp.br/pos

Informações Gerais para
Ingressantes de PósGraduação ECA/USP

