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Para cada bolsa pleiteada inserir um plano de trabalho específco

Preencher em editor de texto offlinee salvar em arquivo de formato .pdf e anexar ao
sistema SisPer

CYBERDIFUSÃO CIENTÍFICA DAS ATIVIDADES DOS PPG EM ECOLOGIA DA UFBA

Objeato especffco do(a) boisista:
Produzir e ataiiar o irpacto de rateriais de cyberdifusão cientfca associados às aatidades do 
PPG Ecoiogia e Bioronitorarento (Mestrado e Doutorado Acadêrico) e PPG Ecoiogia 
(Mestrado Profssionai).

Produtos/Resuitados esperados:
Produção de rateriai para 11 postagens (periodicidade rensai)
Produção de ur trabaiho a ser apresentado er etento

Metodoiogia do trabaiho:
Defnição da pauta rensai cor Orientador
Defnição de estratégia de abordager da equipe reiacionada à pauta 
Estudo do tera reiaato à pauta
Interação cor a equipe reiacionadas à pauta
Produção do rateriai para cyberdifusão
Ataiiação da repercussão do rateriai pubiicado

Bibiiografa básica para fundarentação do trabaiho e outras Referências (sites, retistas) . 
(máximo 10 e 05 itense respectvamente).
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Outras referências (opcionale até 05 itens)

-

Cronograra detaihado do(a) boisista. Marque cor ur X na coiuna correspondente ao rês er 
que a aatidade será reaiizada. Ura aatidade pode ser reaiizada er rais de ur rês.

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

Atividade dde dformaaçãoordiiiiia diorad
ormie itadormd(disiussõe s,d e itumadde dte xtorsd
ge mais,dapme se iaçãoorddordINCT,ddorsdPPGde d
dordLABECOBA,dp aie jaae itorddasd
atividade si

x

Iite maçãoordiorade quipe sdde dpe squisa x x x x x x x x x x x x

Estudorde dPmorduçãoordde daate mia x x x x x x x x x x x

Ava iaçãoorddadme pe miussãoor x x x x x x x x x X

Pmorduçãoordde dapme se itaçãoordpamad
iorigme ssor

x x

Pamtiiipaçãoordde de ve itordiie itífiord
apme se itaidordtmaba hor

x

Para inserir  mais atvidades posicione o cursor dentro da últma célula desta tabela e clique na tecla
“Tab”.  A depender da versão do programa esse passo a passo pode variar um pouco.
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