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PORTARIA INTERNA CPG-IP de 25/03/2019. 

  

Dispõe sobre a isenção de taxa de 

inscrição para os processos seletivos de 

mestrado ou doutorado nos programas de 

Pós-Graduação do instituto de psicologia.  

 

PORTARIA 

 

A Comissão de Pós-Graduação do Instituto de Psicologia, no uso de suas atribuições, 

deliberou que será concedida isenção de taxa de inscrição aos candidatos aos 

processos de seleção de Mestrado ou Doutorado que atenderem ao menos um dos 

seguintes requisitos: 

 

Artigo 1 - Enquadrar-se na Lei Federal 12799, de 10 de abril de 2013 e comprovarem 

renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio (Comprovação: 

comprovante de renda); ter cursado o ensino médio completo em escola da rede 

pública ou como bolsista integral em escola da rede privada (comprovação: atestado 

da escola); 

Artigo 2 - Ser servidor ativo da USP (Comprovação: cópia do Cartão da USP); 

Artigo 3 - Enquadrar-se na Portaria GR Nº 7269, de 23 de agosto de 2018 que trata 

de isenção de pagamento de taxas administrativas na USP para os refugiados 

residentes no Estado de São Paulo (Comprovação: Protocolo de Refúgio ou 

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório; ou Carteira de Registro 

Nacional Migratório e autorização de residência vigente). 

Artigo 4 - Estar inscrito no cadastro único para programas sociais do Governo Federal 

que trata o Decreto n. 6.135 de 26 de junho de 2007 (Comprovação: Número da 

Identificação Social (NIS) atribuído no CadÚnico). 
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Casos omissos e não previstos nesta Portaria serão avaliados pelas respectivas 

Coordenações de Programas. 

 

O período para os candidatos interessados em solicitar isenção do pagamento da 

taxa de inscrição para seleção será definido no Edital de Seleção de cada Programa. 

 

Outras informações poderão ser obtidas através do e-mail cpgip@usp.br ou pelo 

telefone (11) 3091-4302. 
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