APÊNDICE 2
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ALUNO
DADOS PESSOAIS
Nome:
CPF:
Endereço residencial:
Telefone:
Email:
Bolsista: NÃO ( )

SIM ( )
Agência Financiadora:
Mês e ano de início da bolsa:

Orientador:
Cursando créditos: ( ) SIM ( )NÃO
INFORMAÇÕES SOBRE A DISSERTAÇÃO
Título (mesmo provisório):
Defesa do Projeto de Pesquisa
( ) SIM ( ) NÃO - Data provável: __________
Defesa do Exame de Qualificação ( ) SIM ( ) NÃO - Data provável:
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
 Listar as atividades desenvolvidas no período, diretamente relacionadas ao andamento
do curso (frequência em defesas, palestras e outros eventos e atividades promovidas
pelo curso)
 Relacionar a produção intelectual do ano/semestre: publicação em anais (desejável),
publicação de artigos em revistas especializadas (meta).
 Anexar o histórico escolar do período (obrigatório).

PARECER DO ORIENTADOR SOBRE O RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ALUNO
 Avalie sucintamente as atividades realizadas pelo aluno (participação em atividades
acadêmicas, preparação de trabalhos para publicação, participação em eventos,
publicações científicas, entre outras).

Como você avalia o desempenho do aluno? ( ) Satisfatório ( ) Insatisfatório
Caso o desempenho seja insatisfatório, por favor, justifique no espaço abaixo:
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PLANO DE ATIVIDADES PARA O PRÓXIMO SEMESTRE
 Listar as atividades a serem desenvolvidas no período diretamente relacionado ao
andamento do curso (atividades de ensino, pesquisa, estágio de docência, projeto de
qualificação ou defesa final, entre outros).

PARECER ORIENTADOR SOBRE O PLANO DE ATIVIDADES DO ALUNO
 Avalie sucintamente as atividades planejadas pelo aluno (participação em atividades
acadêmicas, preparação de trabalhos para publicação, participação em eventos,
publicações científicas, entre outras).

INTERAÇÃO ENTRE O ORIENTADOR E O ALUNO
Qual é a frequência de realização das orientações e discussões entre o orientador e o aluno?
( ) Semanal ( ) Quinzenal ( ) Mensal ( ) Bimestral
Observações adicionais (se necessárias):

Local e data:
Assinatura do aluno:

Assinatura do orientador:

Observação: Para a elaboração deste relatório, deve-se considerar o disposto na Resolução
PPGCGTG Nº 01/2016, que regulamenta a concessão e renovação de bolsas.
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