PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE PESQUISA PNPD/CAPES

1. IDENTIFICAÇÃO
Nome do bolsista:
Nome do supervisor:
Título do projeto:
Linha de pesquisa:
( ) Avaliação de substâncias bioativas e sistemas de liberação de fármacos
( ) Uso racional de medicamentos
Grupo(s) de pesquisa (DGP-CNPq) ao(s) qual(is) está vinculado (Uniso e/ou externos):
( ) Uniso. ___________________________________________________________________
( ) Externo. __________________________________________________________________
Período de vigência da bolsa PNPD:
Período coberto por este relatório científico:
2. RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
(Descrever, na forma de texto, as principais atividades desenvolvidas no período, tendo como base o plano
de atividades e o cronograma apresentado no projeto)

3. PRODUÇÃO INTELECTUAL
(Relacionar por categoria [na forma de referência bibliográfica] todas as produções intelectuais do período,
incluindo: artigos publicados, artigos aceitos para publicação, livros e capítulos de livros, trabalhos
apresentados em eventos científicos, patentes depositadas, produções técnicas e outras produções
relevantes. Especificar quais produções são resultantes deste projeto de pesquisa e quais são resultantes de
colaborações externas do bolsista; destacar, em cada produção, os coautores da Uniso – docentes e
discentes)

4. ATIVIDADES DE ENSINO OFERECIDAS NO PERÍODO
(Relacionar as atividades de ensino oferecidas no período – em nível de graduação ou pós-graduação, na
Uniso ou externas – incluindo: seminários, palestras, conferências, participação em mesa-redonda, etc.)

5. ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO/COORIENTAÇÃO DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
(Relacionar as orientações/Coorientações ou colaborações de trabalhos de iniciação científica, trabalhos de
conclusão de curso, mestrado ou doutorado – na Uniso ou externas). Citar na forma de referência bibliográfica,
destacando o nome dos discentes da Uniso.

5. ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO DE 12 MESES
(Descrever, na forma de texto, as atividades previstas para os próximos 12 meses, tendo como base o plano
de atividades, o cronograma apresentado no projeto e as atividades desenvolvidas no período coberto por
este relatório)

Sorocaba, _____ de ______________________ de 201___.

___________________________________
Assinatura do bolsista

___________________________________
Assinatura do supervisor

