Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.
Campus Monte Castelo
Diretoria de Ensino Superior
Departamento de Mecânica e Materiais
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais
__________________________________________________________________________
São Luis, ____de___________ de 2012.
Ilmo. (a) Sr.(a)
Prof.(a) Dr. (a)
DD. Coordenador do PPGEM/IFMA
Venho por esta informa que aceito orientar o (a) aluno (a) _________________
_________________________________, que ingressa neste Programa no Curso de Mestrado,
área de concentração Desenvolvimento e Caracterização de Materiais no ___ semestre de
_____, tendo como co-orientador (a) (*) Dr.(a) ____________________________.
Informo também o titulo do Plano de trabalho:_____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
cf.
formulário em anexo.
Informo ainda que, quanto à bolsa de estudos, o (a) aluno (a)
(assinalar mais de uma opção, se for o caso)
( ) disputará uma das cotas do Programa, e estou ciente de que ele (a) terá de se submeter ao
Processo de Seleção, inclusive à prova de conhecimento.
( ) aguarda resposta a pedido de bolsa já submetido à (o) ___________________ (agencia de
fomento): Estou ciente de que se o (a) aluno (a) estiver disputando bolsa institucional, o (a)
mesmo (a) terá de esperar até uma resposta definitiva (ou parecer inicial) da Agência de
Fomento para qualquer procedimento pelo PPGEM. Estou ciente ainda que a omissão desta
informação implicará na negação da Coordenação em atestar cancelamento de bolsa
institucional (se for o caso)
( ) conta com bolsa ( agência, empresa, instituição) ___________________________.
( ) a empresa/instituição ______________________ manterá o salário do (a) aluno (a).
( ) o (a) aluno (a) tem outros meios de subsistência.
Sem mais, colocando-me ao inteiro dispor de V. Sª para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,
Prof. (a) Dr. (a)_____________________
orientador(a)

Prof. (a) Dr. (a)_____________________
co-orientador(a)
________________________________
Aluno (a) candidato (a)
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