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Seleção para ingresso de 10 de março de 2022 a 30 de junho de 2022 
Cursos de Mestrado e Doutorado  

 
RESULTADO FINAL - CLASSIFICAÇÃO 

 
MESTRADO  

 
Classificação  Candidato 

1º Gabriel Alves de Jong 
2º Yeily Yesmith Jaramillo Gomez 
3º Mirian Félix de Carvalho 

 
 

DOUTORADO 
 

Classificação  Candidato 

1º Nathália de Lima Martins Abichabki 
2º Vítor Leonardo Bassan 
3º Rayane Valezi Gonçalves 

 
Os candidatos acima relacionados e classificados nos Cursos de Mestrado e Doutorado do 
Programa de Pós-Graduação em Biociências e Biotecnologia, ficam convocados a realizar a 
matrícula no período de 10 de março de 2022 a 30 de junho de 2022 às 16:30 horas (horário 
oficial de Brasília), impreterivelmente,  exceto sábados, domingos, feriados e pontos 
facultativos, deverá ser realizada pelo próprio interessado ou seu procurador legalmente 
identificado, ou enquanto permaneçam as medidas de distanciamento social devido à 
Pandemia, a documentação assinada poderá ser escaneada e enviada para o e-mail: 
bbio@fcfrp.usp.br e quando retomadas as atividades presenciais, deverão ser entregues ao 
Serviço de Pós-Graduação da FCFRP - USP. 
O candidato estrangeiro aprovado somente poderá efetivar sua matrícula presencialmente e 
com apresentação do documento de identidade válido e visto temporário ou permanente que 
o autorize a estudar no Brasil, conforme artigo 39 do Regimento da Pós-Graduação da USP. 
Neste caso, não será aceita matrícula por e-mail. 
É vedada a matrícula simultânea em mais de um Curso de Mestrado, Doutorado ou Doutorado 
Direto na Universidade de São Paulo. Constatada a matrícula em um segundo Curso, esta 
será anulada.  
No caso de matrícula por procuração, a mesma deverá ser devidamente registrada em 
cartório. 
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