UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE BIOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E BIOTECNOLOGIA

Requerimento Inscrição - Disciplina Eletiva Academic Volunteers
Eu, inscrito no curso de ( )Mestrado/ ( )Doutorado do PPBI, Mat.n° _______________ solicito, de acordo com os
dados abaixo, a inscrição e validação da disciplina ELETIVA ACADEMIC VOLUNTEERS com a anuência de meu
orientador__________________________________que assina a seguir e carta/documento comprobatório em
anexo.

Solicitação de Inscrição na disciplina eletiva ACADEMIC VOLUNTEERS
marque a(s) atividade(s) realizada(s)
( ) realização de tutoria de alunos estrangeiros na uff por um período acadêmico (Tutoria = orientação para adaptação
do aluno a universidade) a ser realizado no PPBI (na coordenação) ou no setor de internacionalização da uff.
( ) apresentação voluntária de palestras sobre ciências e biotecnologia em pelo menos 3-5 escolas, onde pelo menos
metade destas seja pública.
( ) voluntariado em Ongs ou instituições de caridade (15-30h).
( ) participação como voluntário em projetos de extensão do tipo Spreadthesign (edição de vídeos para comunidade
surda), Princesas na ciências (visitas a escolas e espaços não formais vestida de princesa ou apoiando aquelas que
participam como atrizes, para divulgar as ciências), Jovens talentos (orientação científica de alunos do ensino médio),
escola de inclusão.
( ) Outro (sujeito a julgamento de colegiado )_________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Nome legível:_____________________________________ Data: ___/___/____ Matrícula do Aluno:__________
Assinaturas:______________________________(do aluno)________________________________(do orientador)

-------------------------------------------------------------------------COPIE O QUE ESTÄ ACIMA PARA O

DOCUMENTO ABAIXO

É DE RESPONSABILIDADE DO ALUNO
GUARDAR ESSE RECIBO, POIS SEM ELE
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES!

Solicitação de Inscrição da disciplina eletiva ACADEMIC VOLUNTEERS
( ) realização de tutoria de alunos estrangeiros na uff por um período acadêmico (Tutoria = orientação para adaptação
do aluno a universidade) a ser realizado no PPBI (na coordenação) ou no setor de internacionalização da uff.
( ) apresentação voluntária de palestras sobre ciências e biotecnologia em pelo menos 3-5 escolas, onde pelo menos
metade destas seja pública.
( ) voluntariado em Ongs ou instituições de caridade (15-30h).
( ) participação como voluntário em projetos de extensão do tipo Spreadthesign (edição de vídeos para comunidade
surda), Princesas na ciências (visitas a escolas e espaços não formais vestida de princesa ou apoiando aquelas que
participam como atrizes, para divulgar as ciências), Jovens talentos (orientação científica de alunos do ensino médio),
escola de inclusão.
( ) Outro (sujeito a julgamento de colegiado )_________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Nome legível:________________________________ Data: ___/___/____ Matrícula do Aluno:__________
Assinaturas:______________________________(do aluno)___________________________(do orientador)

