Roteiro para Elaboração de Relatório Semestral de Atividades por
Discentes Bolsistas

1. Disciplinas cursadas
Listar as disciplinas cursadas durante o semestre. No caso de disciplinas de outros programas,
informar conceito e carga horária.
2. Desenvolvimento do projeto de pesquisa
Listar as atividades relacionadas ao andamento da pesquisa especificando natureza, tempo
dedicado, relacionando materiais consultados e avaliando a contribuição para o
desenvolvimento do projeto (comentar, por exemplo: leituras realizadas, elaboração de textos,
pesquisas bibliográficas, reuniões e encontros coletivos para discussão, apresentações, etc.).
3. Atividades Acadêmicas realizadas
Listar as atividades acadêmicas realizadas, incluindo, por exemplo: atividades no âmbito do
projeto de pesquisa do(a) orientador(a); seminários e defesas de tese/dissertação
frequentados (no programa e fora do programa), participação em eventos científicos (como
expositor ou ouvinte).
4. Produção acadêmica
Listar trabalhos (resumos, resumos estendidos, trabalhos completos) elaborados e submetidos
a eventos científicos (com indicação do evento, do local e do status do trabalho: submetido,
aceito ou publicado). Listar artigos elaborados e submetidos a periódicos da área (com
indicação do periódico e do status do processo de submissão: submetido, aceito ou publicado).
5. Planejamento de atividades e cronograma para o semestre seguinte
6. Avaliação do aluno
Incluir avaliação das oportunidades de formação oferecidas pelo programa e auto-avaliação de
desempenho.
7. Avaliação do orientador
Avaliação detalhada do andamento das atividades e do desempenho do aluno como um todo.
Obs.: Caso deseje continuar com a bolsa (respeitado o tempo máximo permitido), deverá
entregar junto formulário de solicitação de renovação. Seu orientador poderá se manifestar
sobre a renovação na avaliação do relatório (item 7), fazendo um único parecer para os
dois procedimentos, ou no próprio formulário.
8. Anexos
Incluir materiais relevantes como: textos produzidos, primeira página de artigos submetidos
e/ou aceitos para publicação, primeira página de trabalhos submetidos e/ou aceitos em
eventos científicos, comprovantes de submissão ou aceitação de artigos e trabalhos,
certificados de participação, etc. (Imprimir apenas as páginas iniciais dos artigos e trabalhos
completos em eventos, além dos aceites e comprovantes de submissão de trabalhos).

