
LEVANTAMENTO DE DADOS DO LABORATÓRIO 

 

 

1. Integração com a Graduação 

1.1. Há alunos da graduação no laboratório como IC's? Se sim, Nome/CPF/Filiação desses discentes 

1.2 O Professor responsável pelo laboratório ou seus pós-docs estão envolvidos com as atividades acadêmicas da Graduação? Se 

sim, especificar (Ex: Aulas ministradas neste ano, palestras ou cursos relevantes, alunos orientados na graduação - quantidade, 

nomes) 

 

2. Intercâmbios 

2.1 Intercâmbios Nacionais - Houve intercâmbio internacional de alunos do laboratório ou do professor/pós-docs? Se sim, 

especificar o período, instituição nacional parceira e trabalho desenvolvido. Nisto se insere qualquer colaboração do professor 

com a instituição, exemplo: Professor foi à universidade X palestrar sobre o tema Y, ou ministrar o curso W. 

2.2 Intercâmbio Internacional - Mesmas informações requeridas no item 2.1, com a diferença de que aqui estamos buscando as 

parcerias e intercâmbios internacionais deste laboratório. 

 

3. Inserção Social - Informar acerca dos trabalhos do laboratório quanto à sua aplicabilidade social, contato com os problemas da 

sociedade e com a população em geral, se houver.Como o laboratório divulga os trabalhos desenvolvidos? 

3.1 Contato com a educação básica. Exemplo: O Professor/pós-doc/aluno ministrou algum curso na rede pública de ensino?  

 

4. Internacionalização (importantíssimo) 

Contato do laboratório com instituições parceiras internacionalmente. Neste sentido, especificar trabalhos desenvolvidos/ 

publicações relevantes com parceiros internacionais. 

 

5. Atividades Complementares 

Informar se o Professor/Pós-Doc/Aluno se envolveu com a organização de eventos científicos, participou de congressos, etc, bem 

como os prêmios recebidos nestes eventos. 

 

6. Atuação do Professor/Pós-Doc/Discente no PPG em Genética e outros Programas: Aulas ministradas, 

cursos/palestras/Seminários ofertados. 

 

7. Patentes desenvolvidas no laboratório e dados pertinentes. 

 

8. Projetos de Pesquisa em andamento 

Informar os projetos ativos e recentemente baixados, se houver, do laboratório. Dados necessários: 

A) Nome do Projeto: 

B) Data de início do Projeto: 

C) Linha de Pesquisa do Projeto: 

D) Área de concentração do Projeto: 

E) Discentes/Docentes vinculados e a data de início da vinculação (neste aspecto, precisamos de nome completo e CPF dos 

envolvidos): 

F) Financiadores do Projeto e Início do fomento: 


