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FORMULÁRIO PARA REALIZAÇÃO DA DISCIPLINA:                                 OFICINA PROFISSIONAL


Nome:____________________________________________  Matricula: ____________________________


LOCAL E CARACTERIZAÇÃO DA OFICINA

1.1 Setor da UESC a ser realizada a oficina:
(    ) NIT
(    ) Broto incubadora
(    ) Parque Tecnológico
(    ) Outros *: _______________________________________

* Justificativa:





1.2 Área de atuação:
(    ) Legislação e políticas públicas referentes a P.I. e T.T. para inovação tecnológica; 
(    ) Políticas de estímulo à proteção das criações; 
(    ) Avaliação da conveniência da proteção das criações e sua divulgação; 
(    ) Processamento de pedidos e de manutenção dos títulos de propriedade intelectual; 
(    ) Licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia; 
(    ) Estudos de P.T. e de inteligência competitiva no campo da P.I., de forma a orientar as ações de inovação;
(    ) Estudos e estratégias para a transferência de inovação; 
(    ) Promoção e acompanhamento de relacionamento academia-empresa; 
(    )  Negociação e gestão de acordos de transferência de tecnologia; 
(    ) Atividades rotineiras de diálogo e de ações academia-empresa, interagindo com os diversos setores.

1.3. Título da Oficina:




1.4. Descrição das principais atividades:























1.5 Cronograma das atividades:

Carga Horária
Setembro
Outubro
Novembro
Atividades                                  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12




































































































































































































Total de horas





OBJETO E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 
	
Objeto:
A presente disciplina tem por objeto a realização de atividades acadêmicas voluntárias, para requisito parcial para a obtenção do título de mestre no referido programa. O trabalho voluntário a ser desempenhado junto a esta instituição, de acordo com o §1º da Lei nº 9.608 de 18/02/1998, é atividade não remunerada e não gera vínculo empregatício nem funcional, ou quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias e afins.

Gratuidade dos serviços:
Os serviços prestados pelo voluntário são de caráter gratuito, não cabendo, pois, remuneração a título de contraprestação, não havendo vínculo trabalhista e nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. O discente do Profnit se compromete a respeitar as regimentos e normas UESC, realizando somente as atividades descritas neste formulário. 

Obrigações trabalhistas:
Nenhum vínculo empregatício, em hipótese alguma, se estabelecerá entre o discente e a UESC.

2.4.  Do início:
As atividades somente poderão ser iniciadas após a assinaturas dos envolvidos, bem como a homologação do colegiado do Profnit.




Ilhéus, ...



__________________________
Discente


___________________________
Responsável do setor de realização


______________________
Orientador


_______________________
Coordenação do Colegiado

