UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
Serviço de Pós-Graduação

TERMO DE COMPROMISSO
Término da Graduação – Colação de Grau
Pelo presente Termo, eu, __________________________________, declaro estar ciente:
1. Da decisão da Comissão de Pós-Graduação, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas, pela qual deverei apresentar o documento comprobatório de minha colação de
grau, impreterivelmente, até o dia 26 de julho de 2019.

Atenção!
Alunos graduados pela USP não precisam apresentar o comprovante de colação de grau
(o sistema carrega automaticamente). Fica mantido o mesmo prazo para a colação de grau

2. De que o descumprimento dessa decisão acarretará o cancelamento automático de minha
Inscrição para o Curso de Pós-Graduação dessa Faculdade, mesmo que aprovado no
processo seletivo, sem direito à devolução da respectiva taxa.
3. De que o Atestado de Colação de grau ou Conclusão do Curso se trata de documento
provisório e de que, dentro do prazo limite de 12 meses, contados da data da primeira
matrícula deverei entregar, no Serviço de Pós-Graduação, cópia (frente e verso) do meu
Diploma de Graduação.

São Paulo, ____/_____/______.

_____________________________________________
Assinatura do (a) candidato (a)

PROTOCOLO DO CANDIDATO
(DESTACAR)
Estou ciente de que:
1. O descumprimento deste compromisso (colação de grau até o dia 26 de julho de 2019)
acarretará o cancelamento automático de minha Inscrição para o Curso de Pós-Graduação dessa
Faculdade, mesmo que aprovado no processo seletivo, sem direito à devolução da respectiva taxa.
2. Alunos graduados pela USP não precisam apresentar o comprovante de colação de grau (o sistema
carrega automaticamente). Fica mantido o prazo limite para a colação.
3. De que o Atestado de Colação de grau ou Conclusão do Curso é um documento provisório e de
que, dentro do prazo limite de 12 meses, contados da data da primeira matrícula deverei entregar,
no Serviço de Pós-Graduação, cópia (frente e verso) do meu Diploma de Graduação.

Serviço de Pós-Graduação: Fone: 3091 4626. E-mail: posfflch@usp.br

