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PARECER Nº 021/2021-PPGC 

 
 
SÚMULA: Aprova a inclusão do critério G nos critérios de 
Produção Científica Discente e a implantação do Relatório 
Bimestral de Desempenho discente do Programa de Pós-
Graduação em Contabilidade - Mestrado. 

 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Contabilidade - Mestrado – Unioeste - Campus de Cascavel, em reunião no dia 12 de maio 

de 2021, conforme Ata 002/2021 – PPGC, aprovou a inclusão do critério G – Relatório 

bimestral de desempenho discente do PPGC, nos critérios de Produção Científica 

Discente ficando a seguinte redação: É responsabilidade do discente enviar bimestralmente 

para o e-mail do programa este relatório assinado pelo orientador, até o último dia útil de 

cada bimestre do 2º e 3º ano de cada turma. Com essa alteração o Parecer nº034/2020-

PPGC passa a ser conforme tabela abaixo e no seguimento o modelo do Relatório bimestral 

de desempenho discente do PPGC a ser utilizado no cumprimento do critério.  

 

 

Critérios para Produção Científica Discente  

ITEM  PROPOSTA FINAL  

A - Assistir Bancas:  

02 bancas quali e 02 bancas de defesa em Ciências 

Sociais Aplicadas;  

B - Submissão de Papers e 

participação em eventos:  

No mínimo 02 eventos durante o Mestrado. Obrigatório 

a submissão de pelo menos 01 artigo no CINGEN por 

ano, e 01 artigo em eventos externos durante o 

Mestrado;  
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C - Apresentar comprovante de 

submissão ou envio de artigos 

para periódico:  

01 Artigo para A2 ou 01 artigo em B1 e 01 artigo em 

B2;  

D - Horas complementares:  

Certificado de 08 (oito) horas em Atividades sócio 

culturais e/ou técnicas para comunidade;  

E - Artigo/Crédito em 

disciplina:  

Para cada artigo publicado, com professores do 

Programa, em periódico B1 ou superior, durante o 

mestrado, o aluno receberá 15 horas (01 crédito), com 

dois artigos elimina uma disciplina eletiva, podendo 

eliminar no máximo 01 disciplina;  

F- Dissertação:  

É recomendado ao aluno submeter o artigo da 

dissertação em periódico, no mínimo em B2, 

juntamente com seu orientador; 

G- Relatório bimestral de 

desempenho discente do PPGC 

É responsabilidade do discente enviar bimestralmente 

para o e-mail do programa este relatório assinado pelo 

orientador, até o último dia útil de cada bimestre do 2º 

e 3º ano de cada turma. 

  

 

 

 

RELATÓRIO BIMESTRAL DE DESEMPENHO DISCENTE DO PPGC  

 

1. NOME DO ALUNO:  
2. TURMA:  
3. LINHA DE PESQUISA: 
4. BIMENSTRE/ANO: 
5. NOME DO ORIENTADOR: 
6. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO: 

Avaliando as atividades do mestrando acima descrito, sob minha orientação classifico seu 
desempenho como: 
( ) Muito Bom ( ) Bom     ( ) Regular     ( ) Insuficiente      ( ) Sem avaliação 



 

  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CASCAVEL   
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  
Programa de Pós-graduação em Contabilidade – PPGC - Mestrado 

 

 
A classificação acima se justifica segundo as seguintes considerações: 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(considerações feitas pelo orientador) 
 
 
 
 
 

            ______________________________ 

                  Assinatura do orientador 

 
 

Data ____/_____/_____ 

 

 

 

Cascavel, 12 de maio de 2021. 

 

 

 

 
Leandro Augusto Toigo, Prof. Dr. 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação 
em Contabilidade PPGC - Mestrado 


