
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica – Comissão de bolsas

Questionário para orientador/tutor de candidatos a bolsa da quota da PPGEE FCOB 02

Instruções • O  preenchimento  deste  questionário  é  obrigatório  para  a  consideração  da  solicitação  de  bolsa  pela
Comissão de Bolsas (COB) do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE).

• Todas as informações devem estar preenchidas para que o questionário possa ser considerado.
• Os números de artigos e patentes informados devem ser corroborados através de um documento anexo a

esse questionário, contendo uma versão resumida do Currículo Lattes do orientador, com os respectivos
artigos e patentes devidamente assinalados ou grifados, incluindo ao lado de cada artigo sua classificação,
conforme os índices ISI, Scopus, Compendex, Scielo, Unitrier, ou Qualis A ou Qualis B da CAPES.

• Caso  os  dados  apresentados  estejam  incorretos  ou  incompletos,  a  solicitação  de  bolsa  não  será
considerada. 

SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO ORIENTADOR/TUTOR

Nome do
candidato

Área de
concentração

SEÇÃO DE PRODUTIVIDADE ACADÊMICA
As informações fornecidas nessa seção serão utilizadas para ranquear os alunos do orientador entre os demais candidatos a bolsa.

Número  de  teses  de  doutorado  defendidas  no  PPGEE  com
comprovação das publicações obrigatórias correspondentes (NT)
nos respectivos anos

2017: 2016: 2015: 2014: 

Número de dissertações de mestrado defendidas no PPGEE com
comprovação das publicações obrigatórias correspondentes (ND)
nos respectivos anos

2017: 2016: 2015: 2014: 

Número de co-orientações de doutorado defendidas no PPGEE
com comprovação das publicações obrigatórias correspondentes
(NCT) nos respectivos anos.

2017: 2016: 2015: 2014: 

Número de artigos com alunos do PPGEE1 em periódicos internacionais (ISI, Scopus, Compendex, Scielo, Unitrier, Qualis A ou Qualis B)
(NAI) nos respectivos anos, com o nome de citação dos alunos.

2017: 
Nome dos alunos

2016: 
Nome dos alunos

2015: 
Nome dos alunos

2014: 
Nome dos alunos
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Engenharia de Sistemas Engenharia de Computação

Sistemas de Potência Sistemas Eletrônicos

Microeletrônica Engenharia Biomédica
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Número de artigos com alunos do PPGEE1 publicados em periódicos nacionais (ISI, Scopus, Compendex, Scielo, Unitrier, Qualis A ou
Qualis B) (NAN) nos respectivos anos, com o nome de citação dos alunos.

2017: 
Nome dos alunos

2016: 
Nome dos alunos

2015: 
Nome dos alunos

2014: 
Nome dos alunos

Número de artigos com alunos do PPGEE1 publicados em congressos com comissão de programa internacional (NCI) nos respectivos
anos, com o nome de citação dos alunos. Devem ser considerados  os alunos do PPGEE atuais e os egressos até os últimos 5 anos (ano
atual e 5 anos anteriores).

2017: 
Nome dos alunos

2016: 
Nome dos alunos

2015: 
Nome dos alunos

2014: 
Nome dos alunos

2013: 
Nome dos alunos

2012: 
Nome dos alunos

Número de patentes internacionais aprovadas (NPI) nos anos. 2017: 2016: 2015: 2014: 

Número de patentes nacionais aprovadas (NPN) nos anos. 2017: 2016: 2015: 2014: 

1

1 São considerados alunos do PPGEE os alunos atuais e os egressos até os 5 últimos anos (ano atual e 5 anos anteriores).
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Listar os seus ex-bolsistas e atuais bolsistas da quota do PPGEE (CAPES e CNPq) desde 2014 (inclusive) (devem ser contabilizados 
alunos que defenderam, desistiram após um ano de bolsa, depositaram dissertação ou tese e alunos com bolsa em andamento).

Bolsista Tipo
Início como 

aluno regular Data de defesa Publicação

Número de pedidos de bolsa da quota pelo orientador neste mês (k)

Elencar o nome dos candidatos à indicação de bolsa em ordem decrescente de preferência se houver. 
Se não houver preferência, assinale aqui:   

Ordem Candidatos de mestrado Candidatos de doutorado

1°

2°

3°

4°

5°

6°

Declaração do orientador

Eu, , portador de documento de identidade

RG/RNE  ,  e  do  CPF  ,  declaro  sob  pena  de  invalidação  e

desconsideração desse formulário, que as informações fornecidas são fiéis e verdadeiras, estão atualizadas, não havendo omissões ou

dados que possam induzir a equívocos de julgamento, e assumo total responsabilidade pelo conteúdo desse documento.

,  de  de .

_________________________________________________________________________________________

(assinatura do orientador)
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DO
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DO
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DO

ME
DO

ME
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ME
DO

Sim
Não

Sim
Não

Sim
Não

Sim
Não

Sim
Não

Sim
Não

Não há preferência
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RECIBO DE ENTREGA
Para uso pela secretaria na ocasião da entrega do formulário impresso e assinado pelo orientador.

RECIBO DE ENTREGA PARA A COB PPGEE

Funcionário da
secretaria

Data de
recebimento

------8<-----8<-----8<------8<------corte aqui------8<------8<------8<------8<------

RECIBO DE ENTREGA PARA O ORIENTADOR

Funcionário da
secretaria

Data de
recebimento

Orientador

Esse canhoto protocolado ficará com o orientador
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