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TERMO DE ACEITE DO ORIENTADOR

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL

Prezado(a) Senhor(a):

Comunico  a  Coordenação  e  à  Comissão  Seleção  do  Programa  de  Pós-Graduação  em
Engenharia  Civil  que,  aceito  orientar  o(a)  candidato(a)  /  discente
__________________________________, portador do documento RG/RNE/DNI/Passaporte
nº. ________________, na elaboração de seu projeto de dissertação e no seu desenvolvimento
até a sua defesa.

Informo ainda que, a proposta de trabalho a ser desenvolvida com o candidato, enquadra-se
no contexto da linha de pesquisa:

(   ) L1 – MATERIAIS E DESEMPENHO DAS CONSTRUÇÕES
(   ) L2 – ESTRUTURAS DE CONCRETO
(   ) L3 – GESTÃO E APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS

COMPROMISSOS MÍNIMOS PARA ORIENTADOR

1.  Ao  aceitar  orientar,  compromete  o  orientador  em  viabilizar  a  pesquisa  a  atender  as
demandas docentes e de orientação contidas no Regimento Interno do PPG ECI, bem como da
Instrução Normativa PRPPG nº. 01/2017 (publicada no Boletim de Serviço UNILA nº. 254,
de 24 de março de 2017) e outras normas superiores, destacando:
1.1.  apoiar  a  qualidade  do  conhecimento  teórico  do  orientado  e  a  regularidade  de  suas
atividades  em  atendimento  aos  prazos  do  programa,  definidos  no  regimento  ou  pelo
colegiado;
1.2. viabilizar a execução da pesquisa de dissertação e a preparação da(s) publicação(ões) do
trabalho em meio de comunicação científica de qualidade.

Foz do Iguaçu, ____ de ________ de 20___.

______________________________________________
Nome e assinatura do Candidato(a) Discente

______________________________________________
Nome e assinatura do Professor(a) Orientador(a)

carimbo ou número de SIAPE ou de registro funcional e assinatura
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