ANEXO I – EDITAL N° 01/2015 – PRPPG - UNIOESTE

PLANO DE TRABALHO

Nome do orientador/proponente:
Link do currículo Lattes do orientador:
Título da proposta:

Síntese das atividades a serem desenvolvidas pelo Bolsista:
1
2
3
4
5
6
7 (adicionar mais linhas se necessário)



ANEXO II – EDITAL N° 01/2015 – PRPPG - UNIOESTE

TERMO DE COMPROMISSODO ORIENTADOR


Eu, ____________________________________________________________, CPF __________________________________ lotado(a) no Centro de _________________________________________________________ do Campus de _____________________________________________ da UNIOESTE, na qualidade de candidato(a) a orientador(a) no Programa PIBIC Júnior, declaro que, durante o período de vigência da bolsa de iniciação científica pleiteada, respeitarei integralmente todas as condições estabelecidas neste Edital, enquanto estiverem no exercício da referida atividade.
Declaro estar ciente dos compromissos do docente e discente junto ao Programa PIBIC Júnior, conforme disposto no Edital nº 01/2015-PRPPG.

________________,_____de ____________ de 201__.

_______________________________________
Assinatura



ANEXO III – EDITAL N° 01/2015 – PRPPG - UNIOESTE

ATESTADO E RECOMENDAÇÃO DO BOLSISTA PELO DIRETOR DA ESCOLA 


Atesto para os devidos fins que o(a) aluno(a): ____________________________________________________________________ está atualmente matriculado(a) na ____ Série do Ensino Médio, nesta Escola.

Recomendo a indicação do(a) mesmo(a) como candidato(a) ao Programa de Bolsas de Iniciação Científica Júnior, em virtude do seu bom desempenho escolar e da sua vocação para desenvolver atividades de iniciação científica.


Data:  ____/____/____	

Nome e Assinatura do Diretor da Escola:










ANEXO IV – EDITAL N° 01/2015 – PRPPG - UNIOESTE

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL 
PARA ALUNOS MENORES DE 18 ANOS


Eu, ____________________________________________________________,  RG Nº _________________________________ responsável legal do aluno ____________________________________________________________, autorizo o mesmo a participar das atividades do Programa PIBIC Júnior da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, conforme especificadas no Edital Nº 01/2015-PRPPG.


________________,_____de ____________ de 201__.

_______________________________________
Assinatura



ANEXO V – EDITAL N° 01/2015 – PRPPG - UNIOESTE 

RELATÓRIO PARCIAL E FINAL

1. Relatório: (Assinalar)        Parcial (    )                     Final (    )
2.Nome do orientador:
3. Nome do bolsista:
4. Título do projeto:
5. Atividades desenvolvidas: (deverá conter no mínimo a metodologia e objetivos alcançados até o momento, de acordo com o cronograma e a proposta de trabalho inicialmente apresentada).
6. Adequações/alterações ocorridas: (citar adequações realizadas e/ou alterações ocorridas na proposta de trabalho apresentada inicialmente com as respectivas justificativas.)
7. Dificuldades encontradas/críticas ou sugestões: 
8. Parecer do orientador quanto ao desempenho do bolsista no projeto:
9. Parecer do orientador quanto ao relatório do bolsista
10. Participação do aluno em divulgações científicas: (relacionar as participações em congressos, seminários, encontros, etc. e/ou publicações em periódicos, no período de vigência (anexar cópia dos comprovantes)).

Data:  ____/____/____	
Assinatura do aluno            	       	                        Assinatura do Orientador



