
 
Departamento de Administração 

 
FORMULÁRIO de DISPENSA de TCC 

 
Ilmo. Sr. Chefe do Departamento de Administração da FEA-RP/USP, 
 

Nome: ......................................................................................................................................................................... 

Nº USP: .......................... Fone(s): ............................................... E-mail:..................................................................... 

Curso de Administração: (     ) Diurno     (     ) Noturno,   matriculado na disciplina:  

(     ) RAD1612 Trabalho de Conclusão de Curso I  (     ) RAD1614 Trabalho de Conclusão de Curso II 

 

Vem solicitar a esse Departamento a DISPENSA da apresentação do trabalho intitulado: .......................................... 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................  

sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). ........................................................................, tendo em vista o mesmo ter sido: 
 

(   ) publicado no periódico: ............................................................................................................................................                                       

(   ) aceito para publicação no periódico:........................................................................................................................ 

(   ) apresentado no evento: ........................................................................................................................................         

(   ) a ser apresentado no evento: ............................................................................................................................... 

(   ) Iniciação Científica com bolsa da FAPESP.                                    _______________________________ 

                                                                                                                    Assinatura do Aluno(a) 

                                                                                                              Data: ____/____/____ 

Anexar os seguintes documentos: 

- Reunião Científica: capa dos Anais da reunião científica, índice, artigo, certificado de apresentação do trabalho 

no nome do aluno e um comprovante de submissão do artigo a uma revista que conste no Qualis da Capes, JCR 

(Journal Citation Report), Scielo ou Scopus*. No caso de artigo aceito para apresentação: artigo, comprovante de 

aceite para apresentação no evento e comprovante de submissão do artigo a uma revista que conste no Qualis da 

Capes, JCR (Journal Citation Report), Scielo ou Scopus*; posteriormente, a capa dos Anais da reunião científica, o 

índice e o certificado de apresentação do trabalho no nome do aluno.  

 

- Artigo em Revista: artigo, capa da revista e índice ou artigo e comprovante de aceite para publicação. 

 

- Iniciação Científica: comprovante de aprovação do relatório final de pesquisa, emitido pela FAPESP e comprovante 

de submissão do artigo em revista que conste no Qualis da Capes, JCR (Journal Citation Report), Scielo ou Scopus*. 

 

* Favor indicar onde a revista está indexada:  (   ) Qualis da Capes    (   ) JCR    (   ) Scielo    (   ) Scopus 

  

CHEFIA DO DEPARTAMENTO:   

(     ) Deferido.           (     ) Indeferido. 

                                _______________________________________ 
Assinatura e Carimbo 

 


