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Mestrado I Masters
Doutorado I PhD

. (lPA66) Tópicos Essenciais em Ética, lntegridade Científica, Planejamento e Análise
Experimental I EssentialTopics in Ethics, Scientific lntegrity, Planning and
Experimental Analysis

. (lPA67) Tópicos Essenciais em lmunologia / EssenÍralTopics in lmmunology

. (lPA6B) Tópicos Essenciais em Parasitology / EssentialTopics in Parasitology

. (lPA100) Estágio docência na graduaçãol I Teaching lnternship I "

. (lPA10í ) Estágio docência na graduação lll I Teaching lnternship lll **

* Mestrado /MasÍers
** Doulorado / PhD

Oferecer ao discente a oportunidade de obter vivência profissional mediante situações
concretas e diversiÍicadas na área de interesse; Possibilitar a articulação do conhecimento em
seus aspectos teórico-práticos e promover a reflexão sobre o exercício profissional e seu papel
social.

To offer the student the opportunity to obtain professional experience through concrete and
diversified situations in the area of interest; Enable the afticulation of knowledge in its
theoretical-practicalaspecÍs and promote reflection on professional practice and its social role.

Elaborar e executar plano de estágio, obedecendo os limites impostos pela legislação
pertinente e carga horária máxima. O plano de estágio deverá obter anuência do orientador
no PPIPA e supervisor de estágio escolhido. Ao final do semestre, elaborar relatório descritivo
de estágio, relatando a experiência vivenciada, conhecimentos acumulados e capacidade de
aplicação dos conhecimentos obtidos ao longo da pós-graduação.

To elaborate and execute the internship plan, obeying the limits imposed by the pertinent
legislation and maximum working hours. The internship plan must obtain consent from the
supervisor in PPIPA and supervisor of the chosen internship. At the end of the semester, the
student has to prepare a descriptive repoft on the experience, accumulated knowledge and
ability to apply the knowledge obtained during the postgraduate course.

Literatura base será definida pelo supervisor de estágio, mediante execução do plano de
estágio.

Baseline literature will be defined by the internship superuisor, through the implementation of
the internship plan.

Coordenador: Prof. Dr. Tiago Wilson Patriarca Mineo
Assinatu
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