
Calendário Escolar de Pós-Graduação – 2018[1]
 

 

 

JANEIRO 

15 a 28 
Período de pré-matrícula dos alunos regulares, via WEB – matriculas com disciplina ou sem 
disciplina (ACO) - uspdigital.usp.br 

08 a 12 

Inscrição para Aluno Especial: FILOSOFIA (inscrição on-line) [1] 
 
Documentos obrigatórios: Curriculum Vitae, xerox do RG, do Histórico Escolar e do Diploma da 
Graduação e carta dirigida a(o) professor(a) justificando a escolha do curso (máximo de 2000 
caracteres com espaçamento ). Comprovante de Pagamento da taxa de inscrição de R$50,00. Gerar 
boleto no site pos.fflch.usp.br>aluno especial. 
 
Atenção: a inscrição para aluno especial para os cursos do Departamento de Filosofia será on-line. 
Maiores informações: http://filosofia.fflch.usp.br/posgraduacao/alunoespecial  
 
Os alunos UNESP/UNICAMP não precisam fazer a inscrição, só matrícula 
 
Para gerar o boleto da taxa de inscrição consulte o site pos.fflch.usp.br > ALUNO ESPECIAL 

25 a 28 
Matrícula em Disciplinas dos alunos novos, ingressos no 1º semestre de 2018 (WEB) 
(uspdigital.usp.br) 

 

FEVEREIRO 

19 a 23 

Matrícula dos alunos UNESP e UNICAMP e dos ESPECIAIS SELECIONADOS 
Local: Serviço de Pós-Graduação – Prédio da Administração, Rua do Lago 717, sala 118 
Horário: Das 09 às 17 horas.  
Taxa de matrícula: R$ 30,00 (UNESP e UNICAMP não pagam taxa) 
Documentos exigidos: consultar o site pos.fflch.usp.br 
  
OBS: O candidato estrangeiro deverá apresentar o RNE na matrícula 

 

MARÇO 

05 a 09 
A inscrição para o processo seletivo no Programa de Pós-graduação em Filosofia se dá somente no 

segundo semestre com ingresso subsequente no semestre seguinte. 
[1]

 

 

ABRIL 

23 
INÍCIO das Inscrições para o Programa de Aperfeiçoamento de Ensino - PAE 1ª e 2ª Etapas (2º 
semestre de 2017) 

 

MAIO 

14 
TÉRMINO das Inscrições para o Programa de Aperfeiçoamento de Ensino - PAE 1ª e 2ª Etapas (2º 
semestre de 2018) 
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JUNHO 

04 a 08 

Inscrição para Aluno Especial: FILOSOFIA (inscrição on-line) [1] 
 
Documentos obrigatórios: Curriculum Vitae, xerox do RG, do Histórico Escolar e do Diploma da 
Graduação e carta dirigida a(o) professor(a) justificando a escolha do curso (máximo de 2000 
caracteres com espaçamento ). Comprovante de Pagamento da taxa de inscrição de R$80,00. Gerar 
boleto no site pos.fflch.usp.br>aluno especial. 
 
Atenção: a inscrição para aluno especial para os cursos do Departamento de Filosofia é on-line. 
Maiores informações: http://filosofia.fflch.usp.br/posgraduacao/alunoespecial  
 
Os alunos UNESP/UNICAMP não precisam fazer a inscrição, só matrícula 
 
Para gerar o boleto da taxa de inscrição consulte o site pos.fflch.usp.br > ALUNO ESPECIAL 

 

JULHO 

02 a 08 Período de Pré-matrícula dos alunos regulares via WEB (janus.usp.br)  

05 a 08 
Matrícula em disciplina dos alunos novos, ingressantes no 2º semestre de 2018 via WEB 
(janus.usp.br) (Não se aplica ao curso de filosofia) 

16 a 20 

Matrícula dos alunos UNESP e UNICAMP 
Local: Serviço de Pós-Graduação – Prédio da Administração, Rua do Lago 717, sala 118 
Horário: Das 09 às 17 horas.  
Documentos exigidos: consultar o site pos.fflch.usp.br 
  
OBS: O candidato estrangeiro deverá apresentar o RNE na matrícula 

 

AGOSTO 

07-11 

Inscrição on-line para o processo seletivo visando o ingresso no curso de Mestrado ou 
Doutorado no 1º semestre de 2019. Maiores informações: 
http://filosofia.fflch.usp.br/posgraduacao/processoseletivo[1]  

 

OUTUBRO 

22 
INÍCIO das Inscrições para o Programa de Aperfeiçoamento de Ensino - PAE 1ª e 2ª Etapas (1º 
semestre de 2019) 

 

NOVEMBRO 

12 
TÉRMINO das Inscrições para o Programa de Aperfeiçoamento de Ensino – PAE 1ª e 2ª etapas (1º 
semestre de 2019) 

 

[1] Estas informações se aplicam somente ao Programa de Pós-graduação em Filosofia, para consulta do calendário 

original da Pós-graduação da FFLCH para demais áreas, acesse: http://pos.fflch.usp.br  


