
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA ENERGIA 

 

RESOLUÇÃO PPGMEE 01/12, DE 03 DE ABRIL DE 2012. 

ESTABELECE O RELATÓRIO DE MENSAL DE 
ATIVIDADES PARA OS ESTUDANTES 
REGULARMENTE MATRICULADOS NO PROGRAMA 
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA 
ENERGIA. 

O Coordenador do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia da Energia em Associação Ampla entre o Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Minas Gerais e a Universidade Federal de São 
João Del Rei, no uso das atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas, 
e conforme o que foi aprovado pelo Colegiado em sua 19ª reunião realizada em 
03 de abril de 2012 

RESOLVE: 

Art. 1º - Aprovar Relatório Mensal de Trabalho – RMT, conforme modelo descrito 
no Anexo I, como instrumento de aferição das atividades desenvolvidas pelos 
estudantes regularmente matriculados no Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia da Energia.  

§ 1º -  Ao estudante bolsista é obrigatória a entrega do RMT à Coordenação do 
Programa de Pós-Graduação juntamente com o Atestado de Frequência, até o 
vigésimo dia do mês corrente. 

§ 2º -  Ao estudante não bolsista a obrigatoriedade da entrega do RMT será 
definida a critério do professor orientador. 

Art. 2º - O estudante bolsista deverá relacionar no RMT as atividades do 
mestrado desenvolvidas durante o período do dia 15 do mês anterior ao dia 15 
do mês corrente, perfazendo um total de 40h/semana ou 160h/mês.  

Parágrafo Único: O RMT deverá ser entregue completamente preenchido 
constando a assinatura do estudante bolsista e do professor orientador. 



 

 

Art. 3º - O estudante não bolsista, caso o relatório lhe seja requerido pelo 
professor orientador, deverá relacionar no RMT as atividades do mestrado 
desenvolvidas durante o período do dia 15 do mês anterior ao dia 15 do mês 
corrente. 

Parágrafo Único: O RMT deverá ser entregue completamente preenchido 
constando a assinatura do estudante não bolsista e do professor orientador. 

Art. 4º - O RMT será arquivado mensalmente na pasta do estudante regularmente 
matriculado no Programa de Mestrado em Engenharia da Energia. 

Art. 5º – O RMT subsidiará as discussões e deliberações do Colegiado acerca 
dos requerimentos dos estudantes e também das solicitações dos professores 
orientadores. 

Art. 6º – O aluno bolsista que deixar de entregar o RMT, por dois meses, 
consecutivos ou não, terá sua bolsa cancelada a pedido do Colegiado. 

Art. 7º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado. 

Art. 8º - Esta resolução entre em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Prof. Dr. José Antônio da Silva 
Coordenador do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

da Energia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo I-Relatório Mensal de Trabalho (RMT) 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA ENERGIA                                                        
Relatório Mensal de Trabalho (RMT) 

Nome do Mestrando:  
Nome do Orientador:  
Atividade Resumo das atividades e eventos relevantes Tempo 
Período 1: De:____/_____/_____ Até:____/_____/_____  
   

   

   

   

   

   

Período 2: De:____/_____/_____  Até:____/_____/_____  
   

   

   

   

   

   

Período 3: De:____/_____/_____  Até:____/_____/_____  
   

   

   

   

   

   

Período 4: De:____/_____/_____  Até:____/_____/_____  
   

   

   

   

   

   

TOTAL DE HORAS  
Assinatura do Mestrando:  ___/____/___ 

Assinatura do Orientador  ___/____/___ 
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