
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA MATRÍCULA  

 RG (não pode ser CNH) (frente e verso);  

- CPF; - Diploma de curso superior (frente e verso).  

Como anexar os documentos:  

1. Acessar o site do Programa de Bolsas POLI USP PRO e clicar em “Área do Aluno” 

(canto superior da tela a sua direita);  

2. Inserir usuário e senha (criados no ato da inscrição);  

3. Na página inicial “Dashboard” clicar no box cinza “Acessar Anexos”;  

4. Fazer o upload dos documentos individualmente inserindo um título para cada arquivo 

(em pdf).  

O requisito para realização da matrícula no curso de MBA ou Especialização POLI 

USP PRO é que o candidato a bolsa tenha concluído sua graduação ou graduação 

tecnóloga até a data do término de inscrição do processo de bolsas do curso 

escolhido, e que apresente o Diploma de curso superior (frente e verso), 

juntamente com o CPF e RG.  

Os candidatos recém-formados devem anexar, em caráter provisório, o 

Certificado de Conclusão de Curso Superior, junto ao Histórico Oficial do Curso 

Superior. Ambos os documentos devem informar a data de colação de grau, para 

análise no processo seletivo de bolsas. É considerado recém-formado o 

interessado que ainda não possui o Diploma de curso Superior, pois colou grau 

no máximo dois anos antes do início do MBA ou Especialização.  

OBS: Candidatos formados no exterior deverão apresentar o histórico escolar e 

eventualmente a secretaria poderá solicitar documentos adicionais para a aprovação da 

matrícula. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Comissão de Bolsas: 

https://bolsas.poliusppro.com 

 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O PROCESSO DE BOLSAS  

A entrega dos documentos da matrícula não exclui a necessidade do anexo dos 

documentos requeridos para solicitação de bolsas na “Área do Aluno”, na aba 

“Processos de bolsas” > “Gerenciar arquivos”. 

 Favor verificar a “relação de documentos necessários para participar do processo 

seletivo de bolsas” no edital da modalidade escolhida, confira no link:  

https://bolsas.poliusppro.com 

O processo seletivo será realizado de acordo com as normas, critérios e procedimentos 

previstos em edital. 
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