Núcleo de Pesquisa e Extensão
Faculdade de Floriano- FAESF
Rua Olemar Alves de Sousa, 401. CEP: 64809-170.
Floriano - Piauí
Tel: (89) 3521-6512. Site: www.faesfpi.com.br.
E-mail: nucleodepesquisa@faesfpi.com.br

Edital 2019
Programa de capacitação docente
O programa de capacitação tem como objetivo promover mecanismos para a
capacitação do corpo docente.
Modalidades:
Programa de capacitação do corpo docente:
- Auxílio para realização de pós-graduação: lato sensu e stricto sensu;
- Auxílio para realização de cursos de cursos de atualização ou capacitação;
- Auxílio para participação em congressos.
Como solicitar:
Os interessados deverão preencher o formulário (Anexo 1) e enviá-lo a
nucleodepesquisa@faesfpi.com.br para avaliação por parte da Coordenação de Pesquisa
e da Direção Geral. Além do formulário de acordo com critério da Instituição, a
Coordenação de Pesquisa o Direção Geral poderá solicitar uma entrevista com o
candidato. No caso de viagens a congressos enviar em anexo resumo do trabalho a ser
apresentado.
As propostas poderão ser enviadas durante todo o ano.
A Direção Geral se reserva o direito de selecionar os candidatos que receberão o
auxílio. No caso de ser concedido, o valor será decidido de maneira individualizada pela
Coordenação de Pesquisa e Extensão e pela Direção Geral.
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Anexo 1.
Programa de capacitação do corpo docente
Nome completo:
Área de atuação:
Licenciatura/curso atual:
Grau de escolaridade atual:
Participa como orientador/coordenador ou aluno em:
( ) TCC
( ) linhas de pesquisa
( ) programas de extensão
( ) realização de trabalhos científicos
Tipo de capacitação que deseja realizar:
(

) pós-graduação.

(

) curso

Nome do curso ou programa:
Período de realização:
Lugar de realização:
Orçamento previsto:

(

) congresso

