PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PRPPG
COORDENAÇÃO LOCAL DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC

Anexo I do Edital nº 02/2014 - PRPPG
PROPOSTA DE TRABALHO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
OBS: A proposta deve conter clareza na proposição dos problemas
(fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, parágrafo justificado).

TÍTULO:
INTRODUÇÃO: com fundamentação científica
OBJETIVOS(S): descrever com clareza os objetivos das atividades a serem desenvolvidas.
METODOLOGIA (materiais e métodos): descrever com clareza a apresentação da metodologia.
REFERÊNCIAS: nas normas da ABNT.
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: citar as atividades e os meses correspondentes ao seu desenvolvimento de acordo com o período da vigência da bolsa (1º/08/2014 a 31/07/2015) e com viabilidade de execução e cronograma adequado.
Atividade
ago
set
out
nov
dez
jan
fev
mar
Abr
Ma
jun
jul

























































PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO LOCAL DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TERMO DE COMPROMISSO DO DOCENTE

Anexo II do Edital nº 02/2014 - PRPPG

Eu, ____________________________________________________________, CPF __________________________________ lotado(a) no Centro de _________________________________________________________ do Campus de _____________________________________________ da UNIOESTE, na qualidade de candidato(a) a orientador(a) do(a) discente _______________________________________________________________, declaro que, durante o período de vigência da bolsa de iniciação científica pleiteada (1º-08-2014 a 31-07-2015), respeitar integralmente todas as condições estabelecidas neste Edital, enquanto estiverem no exercício da referida atividade.
Orientarei e acompanharei o discente nas diferentes fases do trabalho científico, incluindo a elaboração de relatórios parciais e finais, no preparo de material para apresentação dos resultados em eventos científicos, na participação de eventos, no EAIC e incluirei o nome do bolsista nas publicações e nos trabalhos apresentados em eventos científicos, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista de iniciação científica.
Comprometo a participar do quadro de consultores ad hoc da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unioeste.
Declaro estar ciente dos compromissos do docente e discente junto ao Programa de Iniciação Científica, conforme disposto no Edital nº 01/2014-PRPPG.

________________,_____de ____________ de 201__.

Assinatura


PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO LOCAL DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

RELATÓRIO
Anexo III do Edital nº 02/2014 - PRPPG
MODALIDADE: (Assinalar)
CNPq (  )      UNIOESTE (  )    FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA (   )         PICV (   )   OUTRO (   )            
RELATÓRIO: (Assinalar)    PARCIAL (  )                         FINAL (  )
TÍTULO DA PROPOSTA:
Deverá conter:
Relatório parcial (descrever as atividades realizadas no período, conforme cronograma apresentado na proposta). Justificativas e alterações na proposta, desde que não fira os critérios estabelecidos no Edital.

Relatório final (introdução, objetivos, materiais e métodos, discussão, resultados, conclusões, referências). Relacionar as participações em congressos, seminários, encontros, etc e/ou publicações em periódicos, no período de vigência da proposta anexando cópia do certificado.

DIFICULDADES ENCONTRADAS/CRÍTICAS OU SUGESTÕES: descrever.

PARECERES DO ORIENTADOR: QUANTO AO DESEMPENHO DO BOLSISTA NO PROJETO. (   ) favorável			(   ) desfavorável
Justifique o parecer


INFORMAR O DESTINO DO BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO OU ATUAÇÃO COMO BOLSISTA:
Pós-Graduação: Especialização(  )  Mestrado(  ) Doutorado (  )
Mercado de Trabalho:  Público (  )    Privado (  )
Outros (citar): ______________________________________________
Sem atividade futura (  )



