Esclarecimentos quanto à entrega do Memorial de Qualificação
Todos os alunos de Mestrado e de Doutorado ingressantes a partir de 2010 devem fazer o
depósito do memorial de Qualificação até a data que consta em sua ficha de aluno.
Material a ser entregue:
- 5 vias do Memorial de Qualificação, sendo que duas podem ser em CD
- 1 cópia do Currículo Lattes atualizado
- 1 formulário de depósito e sugestão de banca
- 5 vias do Memorial
instruções para Memorial – constam na página do programa, em:
http://www.usp.br/fau/cursos/pos/memorial/index.html
- 1 cópia do Currículo Lattes atualizado
O Currículo Lattes deve informar:
- no item vinculação profissional colocar: USP / Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e indicar:
estudante / mestrado ou doutorado. Início 2010; situação: em andamento; nome do orientador
- área de concentração, linha de pesquisa
- toda a produção realizada - artigos, publicações, eventos, entrevistas, depoimentos.
Resolução CPG sobre apresentação do Currículo Lattes, na página do programa:
http://www.usp.br/fau/cursos/pos/memorial/index.html
- 1 formulário de depósito e sugestão de banca
orientador e 2 membros titulares, com ao menos um de fora da Área de Concentração do aluno
3 membros suplentes, sendo ao menos 2 de fora da Área de Concentração
O encaminhamento do formulário, assinado pelo orientador configura o conhecimento
e aprovação pelo orientador do memorial e dos trabalhos nele incluídos.
Modelo do formulário consta na página do programa, no item formulários::
http://www.usp.br/fau/cursos/pos/selecao/formularios/formulario_deposito_e_sugestao
_banca.doc
OBSERVAÇÕES
1. O Memorial de Qualificação deve ser aprovado pelo orientador, mas não será objeto de
atribuição de nota. Os créditos correspondentes a essa etapa de trabalho serão computados apenas
no final, como créditos atribuídos à dissertação ou tese.
2. Os trabalhos incluídos no memorial devem representar etapas realizadas da pesquisa, podendo
constituir-se em insumos para a dissertação ou tese ou versão preliminar de capítulos. Poderão ter
sido publicados ou apresentados em seminários.
No caso de doutorado, além dos dois trabalhos, deve-se acrescentar um terceiro,
obrigatoriamente versão preliminar de um capítulo da tese.
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