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COMISSÃO DE BOLSAS 
FICHA DE AVALIAÇÃO SEMESTRAL DE ORIENTANDO BOLSISTA 

2º. Semestre 2017 
 

ORIENTADOR: ____________________________________ 
 

BOLSISTA:_______________________________________ 
(   ) Mestrado      (   ) Doutorado 

 
INDICADORES DE MÉRITO ACADÊMICO 

 
AVALIAÇÃO  
(Nível A, B, 

ou C) 

COMENTÁRIOS DO ORIENTADOR 

1. Relevância e adequação do projeto de pesquisa 
 

  

2. Cumprimento de todos os trabalhos acadêmicos 
previstos no Plano de Estudos do orientando para o 
semestre em curso 

  

3. Participação nas disciplinas cursadas no semestre  
 

  

4. Produção de textos para composição da dissertação 
ou tese 

  

5. Desenvolvimento do projeto de pesquisa no semestre 
em curso 

  

6. Participação comprovada em atividades no Programa 
(organização, gestão etc.)  

  

7. Participação acadêmica em eventos internos ou 
externos, na área de Educação e/ou afins 

  

8. No caso de doutorandos, a partir do terceiro semestre 
do curso: publicação anual de no mínimo um artigo em 
periódico classificado, ou capítulo de livro, ou tradução 
de artigo ou capítulo de livro, ou apresentação de 
trabalho completo em evento científico, ou comunicação 
oral ou pôster 

  

9. Efetividade no cumprimento do cronograma de 
elaboração da dissertação ou tese, com previsão da data 
de defesa, a qual não poderá ultrapassar 24 meses no 
Mestrado e 48 meses no Doutorado, contados a partir da 
data da primeira matrícula 

  

Síntese Conclusiva, com atribuição de conceito: 
Excelente (Nível A, Nota 9 a 10); Bom (Nível B, Nota 8 a 
8,9); Regular (Nível C, Nota 7 a 7,9) 

  

 
Resultado Final:   (   ) Atribuir/Renovar Bolsa       (   ) Não Atribuir / Não Renovar Bolsa 
 
OBS.1. Para os alunos cursando o primeiro semestre de seu Mestrado ou Doutorado será considerado 
somente o Item 1 , com possível complementação dos itens 7 e 8 a partir de dados registrados em seu 
Currículo Lattes. 

OBS.2. No caso de avaliações com Nível “A” a renovação da Bolsa será automática.  
OBS.3. Use o verso para comentários, caso necessário. 
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