FICHA DE INSCRIÇÃO/ PLANO DE TRABALHO - FAPESB
Dados do Professor
NOME

CPF

É PROFESSOR DA PÓS-GRADUAÇÃO DA UCSal?

É PESQUISADOR BOLSISTA PRODUTIVIDADE DO CNPq?

( ) Sim

( ) Sim

(

) Não

( ) Não

UNIDADE OU DEPARTAMENTO A QUE ESTÁ VINCULADO

GRUPO DE PESQUISA

TELEFONE PARA CONTATO

CELULAR

E-MAIL INSTITUCIONAL

Dados do Aluno
NOME

CURSO

SEMESTRE

PREVISÃO PARA CONCLUSÃO DO CURSO
(INFORMAR ANO E SEMESTRE):

NATURALIDADE:

NACIONALIDADE:

DATA DE NASCIMENTO:

ESTADO CIVIL:

RG:

ÓRG EXP.:

TELEFONE RESIDENCIAL:

CELULAR:

SEXO: 

( )M ( )F

CPF:

E-MAIL

Dados do Projeto do Bolsista (deve estar vinculado ao projeto de pesquisa do orientador)
ATENÇÃO: As informações a seguir dizem respeito ao projeto de pesquisa do aluno (candidato a bolsa de
IC) e deve guardar estreita relação com o projeto do orientador. Espera-se, portanto, participação deste
último na elaboração do projeto de IC do aluno.

●

Título do Projeto:

●

Palavras-Chave:

●

Resumo do Projeto:

(O resumo é uma apresentação curta, cerca de 150-300 palavras. Dever ser em texto contínuo, e deixar claro o trabalho
de pesquisa; deve conter de forma bem sucinta e objetiva: i. justificativa e objetivos, ii. materiais e métodos e
iii. resultados esperados).

●

Justificativa (máximo uma lauda):

(A partir da análise da literatura científica sobre o tema, a justificativa deve apresentar as informações existentes mais
relevantes associadas ao projeto, fundamentando a execução do trabalho. Em outras palavras, na justificativa,
procura-se responder: Por que a escolha do trabalho? E qual a relevância do mesmo?).

● Objetivos (geral e específicos (máximo meia lauda):
(Explicitar de forma clara e sucinta os objetivos a serem alcançados com o trabalho, os quais devem estar bem
alinhados com a justificativa descrita na seção anterior).

●

Materiais e Métodos (máximo uma lauda):

(Descrever os métodos que serão aplicados para alcançar os objetivos propostos).
● Resultados Esperados do Bolsista (máximo meia lauda):
(Nesta seção, deve-se apresentar de forma clara e concisa os resultados que se espera encontrar a partir dos objetivos
apresentados acima).

●

Cronograma de Atividades do Bolsista (máximo uma lauda):

(As atividades devem ser listadas em um cronograma contemplando os 12 meses de trabalho).

●

Recursos necessários disponíveis:

(Listar os recursos para a realização do projeto incluindo, equipamentos, laboratórios, etc).

●

Referências Bibliográficas

(Esta seção deve conter a informação bibliográfica sobre as referências citadas no corpo do projeto, e somente essas).

Dados do Projeto do Orientador
●

Grupo de Pesquisa cadastrado do CNPq:

●

Título:

●

Palavras-Chave:

●

Área do Conhecimento:

●

Subárea do Conhecimento:

●

Resumo:

(Entre 500 e 600 palavras. O resumo do projeto do orientador deve conter de forma bem sucinta e objetiva: i.
justificativa e objetivos, ii. materiais e métodos e iii. resultados esperados).

Salvador, ____ de ___________ de 2019

___________________________________
Assinatura do candidato

___________________________________
Assinatura do orientador

