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Modelo de Formulário para
Credenciamento de Novos Docentes
(Resolução PEI-01/07)
As tabelas abaixo mostram os dados cadastrais e os dados técnicos.
Tabela 1. Informações Cadastrais:
CPF

RG / Emissor

D. Nasc.

Estado
Civil

PIS/PASEP

Matrícula
SIAPE*

Endereço Res.

Nº

Compl.

Bairro

Cidade / UF

CEP

Instituição/Empresa (DDD) Telefone
Institucional

(DDD) FAX
Institucional

(DDD)
(DDD) FAX
Telefone
Residencial
Residencial

(DDD)
Celular

Endereço Prof.

Compl.

Bairro

CEP

Nº

Filiação

* Para funcionários públicos.

Cidade / UF

Tabela 2. Informações Profissionais: Karla Patrícia Santos Oliveira Rodríguez Esquerre
Coloque aqui uma foto sua nas dimensões 3,4 (altura) x 3,0 (largura) cm
Nome
Horas de Dedicação Semanal à IES
(UFBA)
Horas de Dedicação Semanal ao
Programa
Docente Permanente? Sim-Não
Titulação: Nível e Ano
IES (onde se titulou)
País da IES
Orientador que dirigiu a tese do docente
Titulação: Área (conforme a
classificação CAPES)
Experiência de Orientação (total de
orientações divididas em já concluídas e
em andamento, por modalidade)
Outras
Cargo / Nível (ex.: Adjunto III, etc.) (da
IES com a qual está vinculado) (não
sendo docente da UFBA, especifique
também tipo de vínculo com a UFBA e
o regime: parcial, integral, DE)
Departamento (da IES com a qual está
vinculado)
Início (ano de vínculo com a IES com a
qual está vinculado)
Experiência Internacional Formação:
Doutorado Sanduíche (se fez doutorado
sanduíche, informar instituição/país, ano
e “advisor”)
Experiência Internacional Formação:
Pós-Doutorado (se fez pós-doutorado,
informar instituição/país, ano de início e
de final)
Bolsa de Produtividade em Pesquisa –
CNPq (se possui, indicar o nível)

A tabela abaixo mostra, de forma resumida, as instalações laboratoriais
disponíveis para o Programa. (informe abaixo os laboratórios dos quais você participa
e/ou coordena e que estarão à disposição das atividades de pesquisa e/ou ensino do
Programa)
Tabela 3. Laboratórios para Pesquisa: Especificação dos Recursos Disponíveis - 2007
N Nome

Características e Condições Básicas Localização/Compart Informante
ilhamento*

1.

* Informar se o laboratório é compartilhado com outras instituições ou se deverá
utilizar, de forma sistemática, laboratórios de outra IES ou instituto de pesquisa.
As tabelas abaixo trazem um resumo dos projetos e atividades desenvolvidos no
ambiente do Programa (ou que possam vir a se relacionar com o mesmo) que contam
com apoio financeiro de agências oficiais e entidades privadas, além de cooperações e
intercâmbios.

Tabela 4. Financiamentos: Projetos ou Atividade do Programa / Cursos (Projetos que
Tenham se Desenvolvido Total ou Parcialmente no Período 2005-2007)
N Projeto

Entidade*

Natureza**

Valor total

1.
2.

Período Valor anual Informante
médio
Escreva aqui o
seu nome
Escreva aqui o
seu nome

R$

Total

* Agências nacionais e estrangeiras, empresas, etc;
** Bolsas, remuneração de docentes, apoio financeiro, etc.
Tabela 5. Cooperação e Intercâmbios: Programas ou Convênios Sistemáticos e
Relevantes de Cooperação Nacional e Internacional (Ocorridos Total ou Parcialmente
no Período 2005-2007)
N Entidade

Tipo e amplitude da cooperação

1.
2.

Informante /
Responsável
Escreva aqui o seu
nome
Escreva aqui o seu
nome

1. Produção Docente (Produção Bibliográfica e Artística)
Nota de Esclarecimento:
Cadastrar as produções de cada docente nos últimos 3 (três) anos, assinalando as
5 (cinco) mais importantes, que podem ser em qualquer tempo. Considerar o ano civil
completo. Para a proposta a ser apresentada, por exemplo, em 2007, considerar
publicações de janeiro de 2004 até a data da apresentação da proposta.
A Tabela 6 descreve a produção do docente nos últimos três anos.
Tabela 6. Produção Docente
N Docente

Tipo de
Título da Produção*
Produção*
****

ISSN/
ISBN**

Ano da Desta- Complemento da
Publi- que*** Citação****
cação

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

* Como consta no documento original, registro ou divulgação;
** Restrito a artigos publicados em periódicos;
*** Assinalar as cinco publicações mais importantes;
**** Conjunto convencional de dados cadastrais e de catalogação;
***** Artigo em periódico, Livro, Trabalho em Anais, Tradução, Partitura Musical,
Artigo em jornal ou revista, Outro.
2. Produção Técnico-Cientifica ou Tecnológica
A Tabela 7 mostra a produção técnico-cientifica ou tecnológica do docente.

Tabela 7. Produção Docente - Produção Técnico-Cientifica ou Tecnológica
N Docente

Tipo de
Produção*

Título da Produção*

País Usuários/
Descrição/Uso
** Empresa***

1. Escreva
aqui o seu
nome
2. Escreva
aqui o seu
nome

* Patente Depositada, Patente em Exploração Comercial, Software, Protótipos, Outros;
** Apenas para Patente Depositada e Patente em Exploração Comercial;
*** Apenas para Patente em Exploração Comercial.
3. Projetos de Pesquisa
Nota de Esclarecimento:
Incluir, exclusivamente, os projetos em andamento.
A Tabela 8 descreve os projetos de pesquisa em andamento associados ao
Programa (ou que possam vir a ser associados ao mesmo).
Tabela 8. Projetos de Pesquisa
N

1.
2.

Nome do Projeto

Linha de Pesquisa

Ano Descrição
de
Início

Docentes
Informante Outros ParParticipantes
ticipantes
Escreva aqui o Escreva aqui
seu nome
o seu nome
Escreva aqui o Escreva aqui
seu nome
o seu nome

4. Consolidação – Corpo Docente: Orientação e Produção
Nota de Esclarecimento:
Permite complementação de dados de produção, experiência em orientação e o
regime de dedicação de cada docente ao Programa.
A Tabela 9 mostra a produção do docente não apenas nos últimos três anos, mas
durante toda a sua carreira, incluída a totalização dos projetos em andamento de que
participa no Programa (ou que possam vir a ser associados ao mesmo).
Tabela 9. Produção Completa do Pesquisador* e Participação em Projetos de Pesquisa
em Andamento**
N Docente Orientações Livros Capítulos Artigos
Artigos
Trabalhos Patentes Projetos Resumos Orientações Projetos
e Code livros completos completos em
de
em peri- e Co-orien- com o
orientações
em
em
eventos
Pesquisa ódicos tações em setor inem
concluídas
periódicos periódicos
andamento dustrial
Andainternacio nacionais
nais
mento
1.

* Apresentar os totais correspondentes à produção de cada docente no decorrer de toda
a sua vida acadêmica (não apenas nos últimos 3 (três) anos), por categoria de
produção;
** Informar o número de projetos de pesquisa do programa, em andamento, de que o
docente atualmente participa (ver “Projetos de Pesquisa”).
5. Perfil Docente
Nota de Esclarecimento:
Descrição do perfil docente em no máximo uma página, conforme exemplo
abaixo.

6. Planos de Atividades de Pesquisa e Orientação no Programa
Nota de Esclarecimento:
Linhas de pesquisa, temas e tópicos que se pretende desenvolver no Programa,
incluindo a disponibilidade para orientação de estudantes.
Tabela 10. Tabela-Resumo de Docentes, Linhas de Pesquisa, Participação em Outros
Programas da UFBA
N Docentes

Linhas de Pesquisa do Programa Participação em outros Disponibilidade para
Programas da UFBA* orientar estudantes?

1.

* Informar o vínculo, se permanente ou colaborador.
Tabela 11. Temas e Tópicos de Pesquisa da Área de Concentração Desenvolvimento
Sustentável de Processos e Produtos
Temas e Tópicos de Interesse

Docente

7. Planos de Atividades de Ensino no Programa
Nota de Esclarecimento:
Disciplinas do Programa com as quais o docente pode ter um envolvimento total
ou parcial.
Tabela 12. Envolvimento com as Disciplinas do Programa
Disciplina

Tipo de Envolvimento (Total* ou Parcial**)

* Total: Docentes que ministram ou podem ministrar a disciplina totalmente;
** Parcial: Docentes que podem ministrar parcialmente ou, após preparo, totalmente.

Anexos
Nota de Esclarecimento:
Anexe a este formulário cópia dos documentos listados abaixo.
Frente e verso do diploma de maior nível;
Curriculum Vitae no formato Lattes
Carteira de Identidade
CPF

