
Declaração de Interesse e Compromisso de Orientação no PROFBIO

Eu,  ______________________________________________________(Nome  do  docente

interessado), manifesto  meu  interesse  e  compromisso  em  participar  como  docente

orientador  do  Mestrado  Profissional  em  Ensino  de  Biologia  em  Rede  Nacional

(PROFBIO) da ___________________________(Nome da Instituição Associada).

 Tipo de credenciamento pretendido: 
(   ) Docente permanente 
(   ) Docente colaborador 

 Número de alunos que pretende orientar no PROFBIO: 
 Carga horária de dedicação ao PROFBIO (em horas/semana):
 Disciplinas  que  pretende ofertar  ou  tópicos  das  disciplinas  obrigatórias  que

pretende ministrar: 

_____________________________________________________
(Local e data)

__________________________________________

ASSINATURA

Informações do Interessado

 CPF:                                                
 Currículo Lattes (URL):
 E-mail:                                                         
 Fone fixo: (  ) ________         Celular (  )_______
 Endereço Residencial (Rua, Nº, Bairro, Cidade e CEP): 

 Endereço  Institucional  (Departamento,  Bloco/Sala,  ramal,  nome  do  Laboratório
onde atua):

 Titulação:
o Ano de obtenção do Doutorado:
o Área:
o Instituição onde obteve o título: 

 Atua em outros programas de pós-graduação (PPG)?
(    ) SIM   (    ) Não   

Se sim, indique:
 Nome do PPG:
 Número de orientados em outros programas de pós-graduação: 
 Horas dedicadas ao outro PPG:



 Experiência com Orientações: 

Iniciação

Científica

TCC

graduação

Especia

lização

Mestrado

acadêmico

Mestrado

profissional

Doutorado

Orientação Concluídas

Em

andamento

Co-orientação Concluídas

Em

andamento

 Produção Intelectual dos últimos 5 anos (2013 a 2017, incluindo parcial 2018):

Livros Capítulos de Livro Artigos completos em Periódicos

Nac. Int. Nac. Int. A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 C*

* Refere às áreas CBI, CBII, CBIII, Biodiversidade ou Ensino / Educação da CAPES.

Indique aqui em que área da CAPES foi considerada a classificação da produção
acima: ______________________

 Outras produções ou informações relevantes: 

APROVAÇÃO DA COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO (COLEGIADO) 

Data da reunião:      /     /

Assinatura do Coordenador e 
Carimbo de Identificação: 

Data:     /     /

Anexar: 

1. Parecer consubstanciado que levou à aprovação pelo Colegiado

2. Anuência do Departamento ou estrutura equivalente para a participação

do docente como orientador do PROFBIO.


	Data: / /

