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Processo Seletivo PPGMPA 

Alunos Especiais – 1º semestre de 2022 
Matrículas Efetivadas 

 
 
No dia 07/03/2022 será divulgada a lista das Matrículas Efetivadas em: 
https://www.eca.usp.br/pos/aluno-especial. O(a) candidato(a) selecionado(a) que 
tiver efetuado o pagamento do boleto bancário e não constar o nome na Lista de 
Matrículas Efetivadas, terá o prazo de 2 (dois) dias úteis contados a partir de 
08/03/2022 para regularizar a matrícula. Caso o(a) candidato(a) não efetue a 
solicitação no prazo, será considerado(a) desistente do processo. Para o pleito deverá 
ser encaminhado *e-mail para o Programa de Pós- Graduação (descriminado na 
Ficha de inscrição e apresentado na lista de disciplinas), os documentos abaixo:  
a. solicitação do(a) candidato(a) relatando o ocorrido, datado e assinado;  
b. cópia do boleto bancário constando o pagamento;  
3.6. Após o término do prazo estabelecido no item 3.5, se houver deferimento de 
pedido de regularização da Matrícula, o(a) candidato(a) será comunicado(a) via e-
mail. 
Os docentes ministrantes das disciplinas entrarão em contato com os (as) alunos (as) 
matriculados (as) através de e-mail, passando as informações de acesso às aulas. 
 
 
CTR4045 – Televisão Digital Terrestre no Brasil 
Prof. Almir Antonio Rosa (Almir Almas) e Profa. Deisy Fernanda Feitosa Roman (Pós-
Doc) 
Disciplina híbrida com aulas presenciais e à distância – Sexta-feira, das 14h às 17h 
 
- Viviane Ferreira da Cruz 
 
CTR6017 – Sonoridades do Audiovisual contemporâneo 
Prof. Eduardo Vicente, Prof. Eduardo Mendes e Profa. Geórgia Cynara Coelho de 
Souza (Pós-Doc) 
Disciplina ministrada à distância – Quarta-feira, das 14h às 18h – Online 
 
- Carolina de Oliveira Silva 
- Julia Vidal 
- Juliana Oshima Franco 
- Louis Antoine Robin 
- Roberval de Jesus Leone dos Santos 
- Sérgio Moreira de Brito 
 
 
* e-mail do programa: ppgmpa@usp.br 


