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São Paulo, _____ /_____/________.  

Ilma. Senhora 
Presidente  da CCP 

Programa de 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 anexo 

 

 
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 XII.3, 

referente à  publicação (   )  ou (   )  submissão de publicação de artigo, conforme 

descrito a seguir:  

O(a) estudante de mestrado deverá comprovar publicação ou submissão de, pelo menos, 

1(um) artigo, dentro de sua linha de pesquisa, no qual é primeiro(a) autor(a), em periódico 

A1, A2 ouB1, ou capítulo de livro classificado em L4, L3 ou L2, A submissão deverá ter ocorrido 

dentro do período em que esteve matriculado(a) no curso. 

O(a) estudante de doutorado deverá comprovar publicação ou submissão de, pelo menos, 2 

(dois) artigos, dentro de sua linha de pesquisa, nos quais é primeiro(a) autor(a), em periódico 

A1 ou A2, ou 2 (dois) capítulos de livro classificados em L4, L3, ou ainda um de cada 

modalidade. As submissões deverão ter ocorrido dentro do período em que esteve matriculado 

(a) no curso. 

O(a) estudante de doutorado-direto deverá comprovar publicação ou submissão de, pelo 

menos, 3 (três) artigos, dentro de sua linha de pesquisa, nos quais é primeiro (a) autor(a), 

em periódico A1 ou A2, ou 2 (dois) capítulos de livro classificados em L4 ou L3, ou ainda um de 

cada modalidade, segundo critérios específicos definidos pelo Programa. As submissões deverão 

ter ocorrido dentro do período em que esteve matriculado (a) no curso. 


