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DOUTORADO - TURMA 2021

ANEXO 6

Onde se Lê:
c)
realizar meu exame de qualificação no prazo máximo de um ano do curso e de titular-me no prazo
máximo de dois anos.
Leia-se:
c)
realizar meu exame de qualificação no prazo máximo de dois anos do curso e de titular-me no
prazo máximo de quatro anos.
Para fins de documentação a ser entregue para inscrição, substitui-se o Anexo 6 do edital nº03/PEN/2020
para as Turmas de DOUTORADO pelo Anexo na próxima página

Dra. Jussara Gue Martini
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Enfermagem
Universidade Federal de Santa Catarina
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ANEXO 6

CARTA DE COMPROMISSO COM O PEN/UFSC

Eu,

......................................................................................................... ...................................................,

graduado/a

em

.............................................................. e inscrito no Conselho Regional de (ou outro órgão de Registro Profissional)
...................................................................................... sob o n. o ..........................................., caso seja aprovado/a na Seleção
para

Curso

de

Doutorado

em

Enfermagem

–

Área

de

Concentração:

..................................................................................................., conforme Edital de Seleção – Turma 2021, durante a realização
do curso, assumirei o compromisso com o Grupo de Pesquisa ........................................................ e o PEN de:
a)

engajar-me nas atividades de pesquisa de minha orientadora, vinculadas ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem
da UFSC e, em especial, no Grupo de Pesquisa, apresentando plano de trabalho semestralmente junto ao Grupo;

b)

participar na elaboração e publicação de artigos em coautoria com meu orientador e/ou os demais membros do Grupo;

c)

realizar meu exame de qualificação no prazo máximo de dois anos do curso e de titular-me no prazo máximo de quatro
anos.

Local e Data: .........................................................................................................................................

______________________________________________________
Assinatura

