UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
Curso de Pós-Graduação em Linguística - FFLCH/USP
Av. Prof. Luciano Gualberto, 403 - São Paulo – CEP 05508-900
Fone: (011) 3091.4586 - e-mail: pgling@usp.br

Calendário CCP
Depto de Linguística - 2022
Em 2022 as reuniões vão acontecer na primeira segunda-feira de cada mês, com
exceção de setembro.
07 de março
04 de abril
02 de maio
06 de junho
08 de agosto
12 de setembro
03 de outubro
07 de novembro
05 de dezembro
Dentre as competências da CCP, estabelecidas no Regimento da Pós-graduação da
USP e deliberações do Programa destacam-se:
● propor à CPG o credenciamento e recredenciamento de disciplina e seus
responsáveis;
● propor à CPG o credenciamento e recredenciamento de seus orientadores e
coorientadores;
● submeter à CPG para homologação os critérios específicos de seleção nos
cursos do Programa de Pós-Graduação;
● coordenar o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação e designar os
membros da comissão de seleção, quando necessário
● encaminhar à CPG a relação dos candidatos selecionados para
homologação e divulgação;
● referendar o aceite do orientador escolhido pelo aluno;
● deliberar sobre mudança de orientador;
● deliberar sobre desligamentos de alunos;
● deliberar sobre solicitações de contagem de créditos obtidos em disciplinas
cursadas fora da USP;
● deliberar sobre a inscrição do aluno no exame de qualificação e a indicação
de membros para compor a comissão examinadora;

● homologar o relatório da comissão examinadora do exame de qualificação,
no prazo máximo de quarenta e cinco dias, contados a partir da data de
realização do exame;
● sugerir à CPG, ouvido o orientador, a composição da comissão julgadora de
defesa de dissertação do Mestrado ou de tese do Doutorado;
● deliberar sobre o desempenho acadêmico e científico do aluno
regularmente matriculado no Programa, por meio de relatório anual de
atividades, apresentado pelo aluno e ciência do orientador;
● indicar membros para compor comissões de seleção para ingresso no
Programa ou de outra natureza;
● autorizar a realização de provas de seleção à distância – para ingresso no
Programa ou de outra natureza – por meio de videoconferência ou mídias
equivalentes existentes ou a serem criadas.

