
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS: QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE  

 

RELATÓRIO INDIVIDUAL DO/A BOLSISTA 

2°SEMESTRE 2018 E 1
O

 SEMESTRE/2019 

Aluno/a: 

Matrícula:  

Nível: (     ) Mestrado (     ) Doutorado 

Bolsista desde (mês/ano): 

Orientador/a:  

Co-Orientador/a:  

Início do curso:  

Semestre em que está cursando:  

Término (previsto) do curso:  

Linha de Pesquisa:  

Grupo de Pesquisa: 

Licença: Sim (__)  Não (__) Tipo: Período:  

E-mail:  

Telefone(WhatsApp):  

 

 

Seção 1: ATIVIDADES DESENVOLVIDASNO PERÍODO  

(2
o
 sem./2018 e 1

o
 sem./2019) 

 

1. Participação em, pelo menos, quatro (4) atividades anuais complementares, tais como palestras, 

oficinas, seminários, simpósios, congressos, bancas de qualificação e defesas de mestrado e 

doutorado etc. (Especificar o tipo, o nome da atividade e a modalidade de participação). 

 1.1 Atividade: 

 1.2 Atividade: 

 1.3 Atividade: 

 1.4 Atividade: 

 1.5 Atividade: 

 1.6 Atividade: 

 

 2. Publicação de, no mínimo, um capítulo de livro, um trabalho completo em evento ou em 

periódico (para Doutorado) ou publicação de um resumo expandido (para Mestrado) durante o ano. 

(Especificar o tipo:publicação em Anais, publicação em revista, produção técnica, capítulo de livro, 

banca, palestras, participação em eventos, outros): 

 2.1 Publicação: 

 2.2 Publicação: 

 2.3 Publicação: 

 



3. Apresentação de trabalho na MPU. 

 3.1 Trabalho apresentado:  

 

4. Estágio Docência(nome da disciplina, curso, período, carga horária): 

 5.1 Estágio de docência I (Mestrado e Doutorado): 

 5.2Estágio de Docência II (Doutorado): 

 

 

ATENÇÃO: Conforme Normativa Complementar de Distribuição, Acompanhamento, Avaliação e 

Redistribuição de Bolsas Institucionais
1
 do PPGEC, o relatório deverá ser documentado. Solicita-

se que a documentação anexada para comprovar as atividades dos itens 1 a 3 da seção 1seja 

numerada conforme os itens do relatório. 

 

................................................... 

 

Seção 2: ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS DURANTE O CURSO  

(caso ainda não tenham sido desenvolvidas, indicar previsão) 

 

5. Exame de Proficiência(língua, data e pontuação): 

6.1 Exame Proficiência 1 (Mestrado e Doutorado): 

6.2 Exame Proficiência 2 (Doutorado): 

 

6. Qualificação(limite de 12 meses para o Mestrado e de 36 meses para o Doutorado) 

 7.1 Título e data da qualificação ou previsão de data, caso ainda não tenha ocorrido: 

 

7. Apresentação obrigatória no Seminário Geral (uma para o Mestrado e duas para o Doutorado): 

 8.1. Data da primeira apresentação:  

 8.2. Data da segunda apresentação: 

 

8. Créditos cursados 

 9.1 Créditos (especificação: nome das disciplinas e número de créditos de cada uma; número 

total de créditos cursados): 

 

9. Representação discente  

 (    ) Não.   

(    ) Sim. Período: _______________  Comissão: ____________________ 

 

10. Artigo obrigatório encaminhado como primeiro/a autor/a, em coautoria com o/a orientador/a, 

submetido a um periódico, no mínimo Qualis B (regimento de 2017) ou Qualis B3 (Regimento de 

2014), referente ao assunto da tese e escrito após ingresso como estudante regular do Programa 

(Doutorado):  

10.1 Publicação (nome e qualis da revista, data de aceite, título do trabalho): 

 

11. Outras atividades: 

                                                 
1
Disponível em http://www.ppgeducacaociencias.furg.br/images/bolsas_agosto_2018.pdf 



11.1 Bolsa sanduíche (país, universidade, período): 

11.2 Intercâmbio no exterior (país, universidade, período): 

11.3 Participação em projetos de pesquisa, ensino e extensão (nome do projeto, período, 

modalidade, coordenador/a): 

11.4 Outras: 

 

 

Assinaturas: 

 

________________________________   _________________________________ 

 Orientador/a       Bolsista 

 

 

Rio Grande, ______ de ________ de 20___. 

 

 

AS INFORMAÇÕES AQUI REGISTRADAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO/A 

BOLSISTA E DO/A ORIENTADOR/A. 

 

 

................................................................................................................................................................ 

Para uso exclusivo da Comissão de Bolsas: 

 

1.Participação em, no mínimo, 75% das atividades dos seminários (informação fornecida pela 

secretaria do PPGEC): 

 

 

2.Avaliação: 

 

(     ) Renovação  (     ) Suspensão 

 

Observações: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3.Assinaturas da Comissão de Bolsas: 

 

 

 

 

 

 


