
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS

Serviço de Pós-Graduação 

À COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO IQSC/USP

Submeto à apreciação da Comissão de Pós-Graduação do IQSC uma monografia contendo os 
resultados obtidos no desenvolvimento do trabalho de dissertação/tese do aluno:

Nome do aluno:                                                                                                                              

Nº USP:                                                    e-mail:                                                                               

Nome do orientador:                                                                                                                       

Curso:
[    ] Mestrado
[    ] Doutorado
[    ] Doutorado Direto

Área de Concentração:
[    ] Físico-Química
[    ] Química Analítica e Inorgânica
[    ] Química Orgânica e Biológica

Título:                                                                                                                                             

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

sugerindo a data de ____/____/____, horário: ____:____, na Sala ________________,
(Verifique a disponibilidade da sala na intranet. Faça a sua reserva antecipadamente!)
bem como sugerindo os seguintes nomes para integrarem a comissão julgadora:
(Solicita-se a indicação de pelo menos 6 nomes.)

Nome completo / e-mail / Instituição / Vínculo (professor, pesquisador...)

1. Nome:                                                                                Instituição:                                        

e-mail:                                                                                   Vínculo:                                            

Justificativa da indicação:                                                                                                                   

                                                                                                                                                           

2. Nome:                                                                                Instituição:                                        

e-mail:                                                                                   Vínculo:                                            

Justificativa da indicação:                                                                                                                   

                                                                                                                                                           

3. Nome:                                                                                Instituição:                                        

e-mail:                                                                                   Vínculo:                                            

Justificativa da indicação:                                                                                                                   

                                                                                                                                                           

4. Nome:                                                                                Instituição:                                        

e-mail:                                                                                   Vínculo:                                            

Justificativa da indicação:                                                                                                                   

                                                                                                                                                           

5. Nome:                                                                                Instituição:                                        

e-mail:                                                                                   Vínculo:                                            

Justificativa da indicação:                                                                                                                   

                                                                                                                                                           

Av. Trabalhador São-carlense, 400, Cx. Postal 780   -    CEP 13566-590 – São Carlos – SP – Brasil
Fone (16)3373-9909              e-mail: cpg  @iqsc.usp.br  
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6. Nome:                                                                                Instituição:                                        

e-mail:                                                                                   Vínculo:                                            

Justificativa da indicação:                                                                                                                   

                                                                                                                                                           

São Carlos, _____/_____/_______                                                                       
Assinatura do Aluno

                                                                      
Assinatura do Orientador

Deverão ser entregues 4 exemplares à CPG, dos quais 1 será arquivado no processo do
aluno, não precisando ser encadernado.
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS

Serviço de Pós-Graduação 

À COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO IQSC/USP

Nome:                                                                                                                              

Número USP:                                    email:                                                                     

Orientador:                                                                                                                       

Curso: Área de Concentração
Mestrado [   ] Físico-Química [   ]
Doutorado [   ] Química Analítica e Inorgânica [   ]
Doutorado direto [   ] Química Orgânica e Biológica [   ]

Solicito  que  os  certificados  entregues  juntamente  com o  depósito  da  minha
qualificação sejam contabilizados como crédito especial, conforme exigência do
programa e de acordo com a Resolução CoPGr Nº 7861, de 25 de outubro de
2019. 

(  ) 10 certificados de seminários científicos e similares assistidos, para atribuição de 1
(um) crédito no curso de mestrado.

(  ) 15 certificados de seminários científicos e similares assistidos, para atribuição de 2
(dois) créditos no curso de doutorado e doutorado direto.

São Carlos, _____/_____/_______                                                                 
Assinatura do Aluno

                                                                
Assinatura do Orientador

Conferido pelo Serviço de Pós-Graduação em:___/___/_____ 

_________________________
Assinatura do Funcionário 

******************************************************************************************************************************************************

Deliberado pela CPG, na _____ reunião.

(   ) Deferido em ___/___/_____
(   ) Indeferido    ___/___/_____

RESOLUÇÃO CoPGr Nº 7861, DE 25 DE OUTUBRO DE 2019
IV.5.5 No momento da inscrição do exame de qualificação, será atribuído 1 crédito (especial) ao aluno do curso de Mestrado pelos 10 
(dez) seminários científicos e similares assistidos, conforme exigência do Programa.
IV.5.6 No momento da inscrição do exame de qualificação, serão atribuídos 2 créditos (especiais) aos alunos dos cursos de Doutorado e
Doutorado Direto pelos 15 (quinze) seminários científicos e similares assistidos, conforme exigência do Programa.
IV.5.7 Serão considerados seminários científicos ou similares de, no mínimo, 30 minutos. Participação em congressos, mesas redondas,
simpósios, workshops, escolas e minicursos científicos serão considerados como itens únicos. Serão aceitas somente participações 
presenciais.
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