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Programa de Bolsas de Mestrado
	RELATÓRIO DE BOLSA

(     ) PARCIAL     (     ) FINAL
Período do relatório: 
Órgão de fomento financiador : 
Nome Aluno(a): 
Mês/ano do ingresso: 
Instituição de Origem do Aluno (a): 
Coordenador do Programa: 


E-mail:                                                                 
Telefone: 
CPF: 
Matrícula: 
Endereço completo: 


 

Título do projeto: 
Orientador(a): 
Mês/Ano do início da bolsa:
Data de exame de qualificação:                                      Aprovado(     ) Reprovado (     )
Previsão da defesa (mês/ano): 


Disciplinas cursadas ou em andamento, frequência e conceitos obtidos (listar)



Participação em cursos (listar)



Estágios realizados (listar)





Resumo do Projeto (problema, objetivos da pesquisa, metodologia/pressupostos teóricos/teoria) – 1 página aproximadamente.



Atividades desenvolvidas no período (inserir resultados alcançados e justificar, quando necessário, o não cumprimento das atividades previstas no plano de trabalho anterior)



Atividades previstas/programadas para o próximo semestre (listar atividades que serão desenvolvidas) 


Estágio do desenvolvimento da pesquisa 


Participações em eventos científicos  (listar)


Publicações


Participação em grupos de pesquisa


Outras atividades vinculadas à pós-graduação


Avaliação do próprio desempenho


Dificuldades encontradas/sugestões 




Assinatura do Bolsista:

Data:





AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE BOLSA PELO ORIENTADOR  E COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO


Nome do Orientador:  ____________________________________________________
______________________________________________________________________
Nome do bolsista: _______________________________________________________
______________________________________________________________________

Desempenho do bolsista:
[   ] Excelente
[   ] Muito Bom
[   ] Bom
[   ] Regular
[   ] Insatisfatório 

Favorável à continuidade da bolsa (no caso de relatório parcial) 
[   ] sim
[   ] não

Em caso de resposta negativa , indicar os motivos:
[   ] Atividades insuficientes para o período;
[   ] Aproveitamento não satisfatório nos cursos realizados;
[   ] Não cumprimento do plano de atividades previstas de modo satisfatório;
[   ] Produção intelectual no período inexpressiva e/ou não específica na área. 


Parecer Final (incluir outros aspectos e/ou justificativa que julgar necessário):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Data: ____/____/__________ 

Assinatura do Orientador:



Parecer da comissão de bolsas e/ou Colegiado do Programa de Pós-Graduação: __________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

