
ERRATA 

A Comissão Coordenadora do Programa de Filosofia para o Processo Seletivo para 

INGRESSO NO ANO DE 2019 nos cursos de Mestrado e de Doutorado junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, comunica a todos quantos virem 

o presente Edital ou dele tiverem conhecimento as seguintes ERRATAS: 

 

Onde se lê: a) O candidato que estiver concluindo o curso de Mestrado, deverá, no 

ato da inscrição, dar ciência e aceitação de termo de compromisso, pelo qual se 

compromete a ter defendido (se aluno da USP) ou apresentar documento 

comprobatório (ata) de defesa (se aluno externo à USP) até o último dia reservado 

à matrícula de ingressantes na pós-graduação da FFLCH/USP, previsto no 

Calendário Escolar a ser divulgado no endereço eletrônico: http://pos.fflch.usp.br. 

Leia-se: a) O candidato que estiver concluindo o curso de Mestrado, deverá, no ato 

da inscrição, dar ciência e aceitação de termo de compromisso, pelo qual se 

compromete a ter defendido até o último dia reservado à matrícula de 

ingressantes na pós-graduação da FFLCH/USP, previsto no Calendário Escolar a 

ser divulgado no endereço eletrônico: http://pos.fflch.usp.br. 

 

Onde se lê: b) O candidato que estiver concluindo o curso de Mestrado fora da USP 

e que ainda não possui o Diploma deverá anexar uma declaração (conforme 

modelo: http://pos.fflch.usp.br/node/317) a ser obtida junto à Universidade de 

origem do candidato.  Na falta deste, se aprovado em seleção, o documento deverá 

ser entregue até o último dia previsto no Calendário Escolar, para a matrícula dos 

alunos ingressantes, pessoalmente no Serviço de Pós-graduação ou através do e-

mail posfflch@usp.br. 

Leia-se: b) O candidato que tiver concluído o curso de Mestrado fora da USP e que 

ainda não possui o Diploma deverá anexar uma declaração (conforme modelo: 

http://pos.fflch.usp.br/node/317) a ser obtida junto à Universidade de origem do 

candidato.  Na falta deste, se aprovado em seleção, o documento deverá ser 

entregue até o último dia previsto no Calendário Escolar para a matrícula dos 

alunos ingressantes, pessoalmente no Serviço de Pós-graduação ou através do e-

mail posfflch@usp.br. 

 

Comissão Coordenadora do Programa 

São Paulo, 31 de julho de 2018 


