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ATENÇÃO, URGENTE: ANÁLISE PRÉVIA DO TRABALHO E IMPRESSÃO DO
TRABALHO ANTES DO DEPÓSITO 
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ATENÇÃO ESTUDANTES E ORIENTADORES, SUPER IMPORTANTE!

Em atendimento a determinação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP será necessário retomar a entrega da
via impressa (capa dura) da Dissertação e Tese no ato do depósito.

A fim de evitarmos correções, após a impressão da capa dura, iremos adotar o seguinte procedimento:

1º Aluno encaminha para o orientador o PDF do trabalho de acordo com as normas (http://www.fcf.usp.br/
arquivos/pos-graduacao/editais/Ver_Orig_08_08_16.pdf) - Por favor, leiam com atenção!;

2º Orientador após verificação encaminha o PDF do trabalho para o pgfarma@usp.br para que façamos
uma análise prévia de possíveis erros. Enviaremos a aprovação ou os pedidos de correções para o aluno com cópia
para o orientador.

3º Aluno entrega a via impressa (capa dura) na secretaria da CPG FCF USP. Horário de atendimento: 2ªs às 6ªs -
8h00 às 17h00, retirar o recibo da entrega da versão impressa, pois agora ele é exigido no depósito digital.

4º Aluno com o recibo em mãos o aluno realiza o procedimento padrão do depósito digital no Sistema Janus.  
Instruções: http://www.fcf.usp.br/pos-graduacao/pagina.php?menu=93&pagina=701

ESSE PROCEDIMENTO SERÁ INICIADO EM 1º DE JUNHO DE 2022, conforme deliberado na reunião da CPG,
em 11/05/2022.

Dúvidas, ficamos à disposição!
Comissão de Pós-Graduação  
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP

Graduate Studies Commission

School of Pharmaceutical Sciences

Av. Professor Lineu Prestes, 580 

05508-000 – São Paulo/SP 

+55 11 3091-3621/480957 
E-mail: pgfarma@usp.br  Site: http://www.fcf.usp.br/pos-graduacao/ 

Missão FCF: “Promover a formação de recursos humanos qualificados, empreendedores e com visão crítica, gerar o conhecimento e atuar
nas atividades de extensão em Ciências Farmacêuticas”. 

Visão FCF: “Ser referência no ensino e na pesquisa interdisciplinar em ciências farmacêuticas, sendo reconhecida a sua contribuição à
sociedade no âmbito da ciência, tecnologia e inovação”.
Valores FCF: “As atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela FCF-USP devem ser pautadas pela excelência e pelos
princípios éticos, priorizando a dignidade dos seres vivos e a preservação do meio ambiente”
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