
 

 

 

 

 
FFLCH 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas Departamento de 

Geografia 
Programa de Pós Graduação em Geografia Física 

São Paulo,  /    /  . 

Ilmo(a). Senhor(a) Presidente da CCP  

Programa de Pós-Graduação em Geografia Física 

  

 
 

Autorizo o aluno abaixo a realizar o depósito de sua dissertação/tese junto à  Comissão de 

Pós-Graduação da FFLCH-USP. 

 

Aluno (a)   . 

Código USP:   

Curso:  ME [   ]    DO [  ]        DD [  ]      Programa: GEOGRAFIA FÍSICA 

 

( ) Confirmo a publicação/submissão conforme comprovante (s) anexo (s) 

Orientador (a) Prof. (a)  Dr. (a)     

Tendo o (a) aluno (a) cumprido a exigência do regulamento do Programa de Pós-Graduação em 

Geografia Física, referente ao artigo XI.3: 

( )  publicação de ___ artigo(s) (especificar a quantidade); 

( )  aceite de ___ artigo(s) (especificar a quantidade); 

( )  submissão de ___ artigo(s) (especificar a quantidade). 

 

O(a) estudante de Mestrado deverá comprovar publicação, aceite ou submissão de, pelo menos, 1 

(um) artigo, dentro de sua linha de pesquisa, em revista com Qualis B1, A4, A3, A2 ou A1. A submissão 

deverá ter ocorrido dentro do período em que esteve matriculado (a) no curso. A aferição da 

classificação será feita considerando a data de submissão ou publicação do artigo. A comprovação da 

submissão deverá ser encaminhada para a Secretaria de Pós- Graduação, por email, com o aval do 

orientador, por ocasião do depósito da tese, em formulário próprio constante na página do programa. 
 

O(a) estudante de Doutorado ou Doutorado Direto deverá comprovar publicação ou aceite de um 

artigo com Qualis B1, A4, A3, A2 ou A1 e a submissão de outro artigo, dentro de sua linha de pesquisa, 

em revista com Qualis B1, A4, A3, A2 ou A1. A publicação ou aceite e a submissão deverão ocorrer 

dentro do período em que esteve matriculado (a) no curso. A aferição da classificação será feita 

considerando a data de submissão ou publicação dos artigos. A comprovação da submissão deverá ser 

encaminhada para a Secretaria de Pós-Graduação, por email, com o aval do orientador, por ocasião do 

depósito da tese, em formulário próprio constante na página do programa. 
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