Formulário Individual de participação PED C

3. Identificação do Aluno 

RA:      	Nome:      				Sexo:  H     M

RG:       (99999999)			CPF:       (99999999999)

Data de Nascimento:        (dd/mm/aaaa)       	Local de Nascimento:      /      (cidade/UF)

E-mail:       

Endereço Residencial:       (rua, avenida)	Número:      

Bairro:      				Cidade:      

UF:      		CEP:      				Telefone:      

Ensino médio:      escola pública	 escola privada 

Universidade de conclusão da graduação:      

Curso de Pós-Graduação:      	Código/Área do Curso (DAC):      /     

Nível:  Mestrado    Doutorado	

Universidade de Conclusão do Mestrado:       (se nível doutorado)

Nome do Orientador:      

Ingresso no curso:        (dd/mm/aaaa)		Coeficiente de Rendimento (CR):      

Bolsista:   Sim    Não	  Agência:    CAPES    	 FAPESP 	CNPq	 	Outra

4. Disciplina(s) com participação de PED C
Embora seja uma única justificativa de PED C por unidade, as responsabilidades do professor-supervisor, as atividades do aluno em PED C e as formas de acompanhamento e avaliação variam conforme a disciplina.

Disciplina1

Sigla:       		Nome:       	
		
Obrigatória    Eletiva 	
	
Previsão do número de alunos:      
	
Turmas com participação do aluno PED:       (letras maiúsculas separadas por vírgula)

Horário e Dia da Semana:       (especificar horário e dia da semana por turma, no padrão da DAC)

Carga horária semanal da disciplina:       (em horas)

Proporção da carga didática do PED na disciplina:        % (soma de todas as turmas)

Matrícula do Professor Supervisor:      

Nome do Professor Supervisor:      

Função/Responsabilidades do Professor Supervisor: 
     


Disciplina 2  (deverá ser equivalente/correlata, coordenada ou acompanhamento)

Sigla:       		Nome:       		
		
 Obrigatória   	 Eletiva	

 Equivalente/Correlata	 Acompanhamento		 Coordenada 
	
Previsão do número de alunos:      

Turmas com participação do aluno PED:       (letras maiúsculas separadas por vírgula)

Horário e dia da Semana:       (especificar horário e dia da semana por turma, no padrão da DAC)

Carga horária semanal da disciplina:       (horas)

Proporção da carga didática do PED na disciplina:        % (soma de todas as turmas)

Matrícula do Professor Supervisor:      

Nome do Professor Supervisor:      

Função/Responsabilidades do Professor Supervisor: 
     

Carga horária total:       (em horas)

5. Descrição da atividade a ser desenvolvida pelo estagiário
     

6. Método Proposto para avaliar o desempenho do estagiário
     

7. Anexar o programa da disciplina.

