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Núcleo de Altos Estudos Amazônicos
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável
do Trópico Úmido

CURSO DE DOUTORADO
TERMO DE COMPROMISSO

Declaro para os devidos fins que aceito orientar o trabalho de pesquisa e a elaboração de
Tese pelo (a) aluno (a) regularmente matriculado (a) no curso de Doutorado em “Ciências:
Desenvolvimento Socioambiental”, em desenvolvimento no Programa de Pós-graduação em
Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido – PPGDSTU, do Núcleo de Altos Estudos
Amazônicos - NAEA da Universidade Federal do Pará, conforme abaixo identificados.
Declaro ainda, que tenho ciência de que a Tese deverá ser concluída, defendida e
homologada publicamente até o prazo máximo de ___ de ____________ de ______.

ALUNO (A): ______________________________________________________________________
MATRÍCULA: ____________________________________________________________________
TÍTULO DA PESQUISA: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Belém, ____ de ___________ de 2016.

___________________________________________
Prof(ª). Dr(ª).
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

De acordo:

___________________________________________
Assinatura do (a) Discente

De acordo com o regimento do PPGDSTU, no artigo 33 são descritas as atribuições do orientador:
I - acompanhar o desempenho acadêmico do discente, orientando-o na escolha e desenvolvimento das
atividades e na elaboração do projeto de dissertação ou tese;
II - acompanhar a elaboração da dissertação ou tese em todas as suas etapas;
III - promover a integração do discente em projeto e grupo de pesquisa do Programa;
IV - diagnosticar problemas e dificuldades que, por qualquer motivo, estejam interferindo no
desempenho do discente, e orientá-lo na busca de soluções;
V - manter o Colegiado informado sobre as atividades desenvolvidas pelo orientando, bem como
solicitar providências que se fizerem necessárias ao atendimento do discente na sua vida
acadêmica;
VI - referendar, semestralmente, a matrícula do orientando, com a assinatura do certificado de
matrícula;
VII - cientificar imediatamente a Coordenação do Programa sobre problemas, porventura existentes,
no andamento da vida acadêmica do orientando;
VIII - recomendar ao Colegiado do Programa o desligamento do orientando, no caso de insuficiência
de rendimento e produção no desenvolvimento do seu plano de trabalho.

