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Plano Acadêmico Individual 

Candidato:    
 

Docente responsável  Curso: (  ) Mestrado /(  )Doutorado 

Data de ingresso como aluno especial:  / /  

Prazo máximo para cumprimento de créditos: (máximo: 24 meses a contar da 
primeira matrícula como aluno especial) 

Prazo para conclusão: Mestrado: 36 meses / Doutorado: 48 meses 
 
O plano individual consta das seguintes atividades e marcos: 

1) Cursar as seguintes disciplinas: 
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2) Realizar o exame de qualificação (meta prevista) até  / (mês/ano) 

3) Submeter antes do exame de qualificação pelo menos artigo(s) em conjunto com o(a) 
orientador(a). Atenção: Para Doutorado deve ser submetido pelo menos um artigo conforme 
apresentado Regimento Interno do Programa. 

4) Submeter antes da defesa da tese/dissertação pelo menos artigo(s) em conjunto 
com o(a) orientador(a). Necessariamente um artigo deve ser indexado de acordo com o 
Regimento Interno do Programa. 

5) Seguir o cronograma de reuniões de acompanhamento 

estabelecido pelo Orientador. Estou ciente que: 

 O ingresso no PPGEP, conforme edital do processo seletivo, será como aluno especial. 
 A apresentação de trabalhos em conferências não assegura a passagem para aluno regular. 
 A passagem de aluno especial para regular só ocorrerá sob orientação de docentes que estejam 

credenciados ao programa. 
 Um conceito “C” ou “R” em uma disciplina deverá ser compensado por um conceito “A” em outra 

disciplina. 
 A passagem para aluno regular não será permitida, caso o aluno obtenha dois conceitos “R” ou 

três conceitos “C” em disciplinas cursadas na USP. 
 Devem ser obedecidas todas as regras vigentes da USP, da EPUSP e do PPGEP. 

 
Reconheço e estou ciente de que o não cumprimento do plano acadêmico impedirá meu 
ingresso no programa como aluno regular e levará ao desligamento do PPGEP. 

 
De acordo, 

 

Aluno(a) Docente Responsável 


