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ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO ANUAL DOS BOLSISTAS
Estas orientações supõem que cada bolsista leu e assinou o Termo de Ciência /
Compromisso de Bolsa. Assim, já é de conhecimento de todos que o relatório deve ser
entregue ANUALMENTE na secretaria do programa e que as exigências ali contidas
devem ser respeitadas. As datas para entrega são: dia 30 de novembro, para as bolsas
iniciadas no primeiro semestre do ano, e 30 de junho, para as bolsas iniciadas no segundo
semestre do ano anterior.
A continuidade da bolsa depende da aprovação deste relatório.
Você deve preencher todos os campos do relatório. Caso não tenha nada a declarar
em algum deles, é necessário escrever “Não Se Aplica”.
O seguinte esquema deve ser obedecido:
Folha de Rosto segundo modelo fornecido pelo Programa (Anexo 1)
Parte I – Relatório de Atividades
1.

Informações Gerais:
 Início das atividades no Programa (semestre/ano)
 Previsão de Término (semestre/ano)
 Exame de Língua: (informar língua) realizado em (informar data) OU não realizado
até o momento.
 Indicação sobre situação de Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa, caso seja
necessário (para toda pesquisa que envolver seres humanos) ou justificativa da não
necessidade do Parecer. Caso já tenha o Parecer, anexá-lo.
 Indicação sobre o Exame de Qualificação. Previsão de realização ou, caso já tenha
sido realizado, relatar os pontos centrais que foram discutidos durante o exame.

2.

Introdução:
 retomar o conteúdo e o objetivo do projeto, indicando e esclarecendo os avanços
ocorridos na pesquisa e os principais elementos do relatório anterior (se for o caso).
Colocar o cronograma inicial, que foi acertado de início com o orientador, e indicar
a fase atual da pesquisa. Indicar eventuais alterações feitas sobre o trabalho original
e as respectivas justificativas — máximo de duas páginas.

3.

Disciplinas cursadas durante o período abrangido pelo relatório, inclusive as
disciplinas que ainda estão sendo cursadas:
 elenco das disciplinas cursadas, com uma breve retrospectiva sobre o
aproveitamento delas para o seu trabalho de dissertação/tese bem como os conceitos
obtidos. Se não houve disciplina cursada no período, indicar a situação. — máximo
de duas páginas;
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4.

Descrição dos encontros com o orientador:
 Frequência, tratativas etc.

5.

Relato circunstanciado da participação em um dos grupos de pesquisa ou estudo do
Programa. – máximo duas páginas.

6.

Descrição dos eventos científicos que participou no período. Caso tenha havido
comunicação de trabalho, anexar o texto ao relatório.

7.

Indicar a(s) publicação(ões) de artigo(s) científico(s) realizada no período com
referência bibliográfica completa. Anexar o texto ao relatório.

8.

Realização de Estágio-Docente (aos doutorandos)
 Relatar período, nome do professor tutor e as atividades desenvolvidas. Caso tenha
havido dispensa, indicar a Universidade-Faculdade, a(s) disciplina(s) que ministra
ou ministrou e carga horária.

9.

Dificuldades experimentadas no ano do relatório, e atividades futuras. Breve conclusão
com impressões pessoais e sobre o aproveitamento geral dos estudos e perspectivas
para o próximo período.

10. Descrição das defesas de tese ou dissertação assistidas no período (no mínimo uma por
semestre).
11. Participação em Atividades do Programa.
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Parte II – Relatório Científico
1. Apresentação e discussão crítica dos resultados preliminares da pesquisa, incluindo a
revisão da literatura levantada e empregada na pesquisa, descrição dos procedimentos
de coleta e/ou do método utilizado;
2. Resumo da pesquisa;
3. Cronograma de trabalho da etapa seguinte da pesquisa.
4. Anexar Currículo Lattes atualizado e Histórico Escolar (retirado do Portal Acadêmico).

Relatório Final: terminado o prazo de duração da bolsa, o aluno deve entregar um
Relatório Final de Atividades, por ocasião do depósito da dissertação ou tese. Este
Relatório Final de Atividades deve conter os itens relativos à parte I deste Roteiro.

A Coordenação
Outubro de 2015
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