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IM$TITU;TO DE FÉ$:CA
íesponsávd pela diwãplin:a.

Parágrafo üític:ü - Os seledonados de-. erga entregar a plano
de trabalho elaborado em üonNnto com o docente responsável
pe:a dlsciplêrt:a

7 - Após ü encerramento das athãdades, o pás-doutürando
p a Ofd nadar devwãa entregar separadamerw, um íehtãíto
de alãlpid&da. cÊwidamerHe assinada.

8 - Caberá àç Comissão de Graduação e de Pesquisa
waliür üs relatórãm e. sendo corlsídeíados aprovados. o$ pós-
düunrartdos recet?uão um Certãficüdo de Partidpação.

g - Os casos omissos serão deliberados pela Comisões de
Graduação e de Pmquba.

OLHE ãnfoímações poderão ser obtidas junta à Assbtência
Àcadénnlca da IfU SP

Comunicado
Edital ÊF-40/2a1 8

Estarão abertas na lksãstênda Técnica Acadêmi :a do Insü-
tüo de fisiç:a; da UnivKs$dade de Sãü ?nulo ]fUSP]. saia ]3$ da

Ala } do Editicia Principal. rlo Fedadü de 1 7 3 21)-1 2-201 8. das

l Ch às t2h e daç 14h ü l Êh. a$ insaições para ü Programa de
Capadtaçãa Didátic de Pás-DolRürandcs IPCDPD} referente ao
}' semestw de ?al g.

$ - Êbds-ãa iwcfeveí'se para a ?CBP© üs pás-daulaíarÊdas
ati/as do IFU$R

? - Ê pemlÍtldo ãos põç-doularandrüs da ifUSP sob ã supn-
vãsãu de um dannie SÊ)onsáb'el. participar de semiítáriü$. aulas

práÊcas, estlÊdas dirigidos bem WHIG organizar e par&ãpõr de
plarltões para duc$dar c$üvãdas ; pilar píüws e exerdcios
Ess.a atividades são regidas pela Resnulução 71 5 t de 8-1 2-20t5.
üs pü-'dcutürõndos seledanadas receberão merwajmente o
corrmpandente ã u:mã balsa PÃE

] Êste +d a] carttempãa as d]scip]ims:
4]BlllS2 - 1rttfoduçÃo & h#edidas em físi4:a {lhtE} {q

hc,r /semana

431 C>$ $1 - F$sãw para farmâcià {4 haíasisemana}
4323t01 - f$sãca E (b81} {4 horagsema
4]232al - fisãm ExpeílMenWI B {Ê3oli} {4 hora?sem na
43232ü3 fásãcã ÉÊI (Poli) {4 h ras/$fmana}
43233Q3 - fálica Expeftmenml C {4 h:afãs'semanal

4 - Na ata da á cli:ç&. ü :eõndídaa de'fera apresentar a
segiijnte dwumentaçãü=

a) Requeílmerlea, deMdamente preenchida, dbpcniv l na
página da A iãência Acadêm im dc IfUSP;

b} Bocümento; de prápHc pu:nhe. çinadü peia interessado,
irtfomlar%da qu;e as ati®dades didâtíc s çãc vülurttádas e ü ünãc'o
oblett /o é a de õpHmcram ü didêtÊco. isentando a unidade de
qualquer Responsabilidade tíÀbõlhlüa

d õucumento explicíÍando, tas p suõ. n:periênciõ prévia
em atividõdes de e in :

d} .4utüdzação da agêndõ de fümenb/empresa ?aía parü-
dpar do hograma. Este duumemÍü padefá ser aprwentadü até
o inicia das aula

5 - As inscrições serão julgada peias Comissões de {iFadu-
õçào e de kq l$a do IfgSP Quando o número de {andldatas
fof maior qu c númefa de vagas, 8 Comissão cie SeleçÃo iFâ
cclnsiderar os sequintee:s cr#t&ios:

al EWeí8rFda dfdàtãw Fíêvãa;

b] JUBA de formação na graduaçãol
d AgÊrttêa de fomenta - empina - Instttuiçãa de cr$gem

dQ pHqU}SãdQr.
8 - Q resultado :da processo se$uü se à enamãnhadü pc:r

e-mail para os Eandldaas, assim como será infüínlõdo o decente

Divulgar.
Encaminhar à CG e CPq para as
devidas providências.

ia Madalena Salgado Bormudez Zeltum
Assistente Técnico Àcadêmlco
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