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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPP
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - DCB
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR - PPGGBM


CARTA DE REFERÊNCIA SOBRE O PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELO CANDIDATO A CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Candidato
Nome completo do candidato:      
Nível de ingresso pretendido: 
Instituição onde efetuou a graduação:      

Informante:
Nome completo do informante:      
Cargo:      
Instituição:      

Por favor, responda: 
Há quanto tempo conhece o candidato:      
Em conexão com o quê?      

O plano de trabalho do aluno é aderente a uma das linhas de pesquisa das quais V. Sa participa? 
Se sim, por favor indicar a linha de pesquisa na lista seguinte (marque no máximo duas, indicando 1 para a de maior adesão e 2 para a segunda opção):

   Citogenética e evolução de espécies da Mata Atlântica
   Genética molecular aplicada à conservação da biodiversidade e ao melhoramento genético.
   Genética Humana e Médica.
   Biologia e Fisiologia Molecular de Organismos de Clima Tropical Úmido
   Genômica Funcional e Estrutural
   Bioquímica e Proteômica
   Bioprospecção de Organismos, Genes e Moléculas
   Biotecnologia, Biocatálise e Genética Toxicológica

O plano de trabalho do aluno se insere em projeto(s) que V. Sa coordena ou do(s) qual(is) participa? 
Se sim, por favor indicar o título do projeto, nome do coordenador, agência de fomente, vigência e valor do recurso:      
Informar de outras condições viabilizando a execução do projeto pelo discente (infra-estrutura disponível, material biologico disponível, colaborações, etc.):      

Se o candidato fosse indicado para admissão, V.Sª. o consideraria merecedor de bolsa? 


Local e data:      
Assinatura do informante:



Por favor, devolva esta referência em envelope lacrado para: 
Universidade Estadual de Santa Cruz
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular
Rodovia Ilhéus - Itabuna, km 16 - Cep: 45.662-900
Ou por e-mail: pggenetica@uesc.br (neste caso a assinatura eletrónica do informante ou o documento com assinatura escaneada é necessário)

