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O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

MORFOFUNCIONAIS DA UFSJ, no uso de suas atribuições regulamentares, 

 

Estabelece ad referendum: 

 

Art. 1º- A avaliação dos relatórios e projetos dos discentes de Mestrado será realizada pelo 

colegiado, ou, por uma Comissão de acompanhamento indicada pelo colegiado. 

 

Art. 2º- A mesma comissão avaliará os alunos que ingressaram no mesmo processo seletivo, durante 

todos os relatórios, até a sua conclusão. 

 

§ 1o- Em caso de impedimento de algum membro da comissão o colegiado deverá indicar um 

substituto de competência equivalente. 

 

Art. 3º - Ao término do 6º (sexto) mês de curso após sua matrícula inicial, o aluno deverá apresentar 

o projeto de pesquisa que pretende realizar durante o mestrado. 

 

§ 1o- O projeto deverá conter: Capa com título, Introdução com revisão de Literatura, Hipótese e 

Justificativa, Objetivos (geral e específicos), Material e Métodos, Cronograma, Impactos 

Científicos, tecnológicos e sociais que poderão ser atingidos com o desenvolvimento do projeto, 

referências bibliográficas. 

 

§ 2o- O projeto deverá ser entregue em 4 vias 2 vias impressas à secretaria com todas as páginas 

rubricadas pelo aluno e pelo orientador. Uma via em pdf deve ser enviada por e-mail para o professor 

da Comissão de acompanhamento e para o PPGCM pelo orientador(a) . 

 

§ 3o- Caso o projeto não seja entregue até o 6º (sexto) mês após a sua matrícula inicial, o estudante 

não poderá realizar a sua inscrição semestral no Programa, de acordo com o Art. 39 § 1o do 

Regimento Interno do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ciências Morfofuncionais 

(PPGCM). 

 

Art. 4º- Ao final do 11º (décimo primeiro) mês o aluno deve apresentar o 1º relatório de atividades 

desenvolvidas (anexo 1), à secretaria do PPGMC, em 4 vias 2 vias impressas devidamente 
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rubricadas pelo aluno e orientador. Uma via em pdf deve ser enviada por e-mail para o professor da 

Comissão de acompanhamento e para o PPGCM pelo orientador(a). 

 

§ 1o- A comissão de acompanhamento terá até o 13º (décimo terceiro) mês para a divulgação do 

parecer do relatório de atividades, elaborado pela comissão e aprovado pelo Colegiado. 

 

Art. 5º- Ao final do 17º (décimo sétimo) mês o aluno deve apresentar o 2º relatório de atividades 

desenvolvidas (anexo 1) à secretaria do PPGMC, em 4 vias 2 vias impressas devidamente rubricadas 

pelo aluno e orientador. Uma via em pdf deve ser enviada por e-mail para o professor da Comissão 

de acompanhamento e para o PPGCM pelo orientador(a). 

 

§ 1o- A comissão de acompanhamento terá até o 19º (décimo nono) mês para a divulgação do 

parecer, elaborado pela comissão e aprovado pelo Colegiado. 

 

Art. 6º- Serão considerados pela comissão de avaliação os seguintes parâmetros: (i) qualidade da 

redação do projeto; (ii) qualidade metodológica do projeto; (iii) integralização das disciplinas e 

desempenho acadêmico; (iv) andamento do projeto; (v) publicações dos resultados gerados no 

mestrado; (vi) participação em eventos durante o mestrado. 

 

Art. 7º- Ao final de cada avaliação a comissão deverá atribuir ao projeto/relatório do aluno uma 

nota de 0 a 10. 

 

§ 1o- De acordo com a nota atribuída, o desempenho será classificado da seguinte forma: 

0 - 1,9 - insuficiente 

2 - 3,9 - fraco 

4 - 5,9 - regular 

6 - 7,9 - muito bom 

8 - 10 – excelente 

 

Art. 10º- Os casos omissos e especiais serão decididos pelo Colegiado do PPGCM. 

 

Art. 11º- Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Profa. Patrícia Maria D´Almeida Lima 

Coordenadora do Colegiado de Pós-Graduação  

em Ciências Morfofuncionais 
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ANEXO 1 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DISCENTES 
 

Parte I: Identificação do relatório 
1-Nome do aluno: 
 
2-Nome do orientador: 
Coorientador: 
 
3-Bolsista:  
( ) Sim ( ) Não  Agência:_____________ 
 
4-Ingresso (semestre/ano): ______________________ 
 
5-Previsão de Término (semestre/ano):_____________________ 
 
6-Período a que se refere o relatório de atividades (semestre/ano):__________________ 
 
7-Número de créditos obtidos até o momento:_____ 
 
8-Cumpriu todas as disciplinas obrigatórias: 
( )Sim ( )Não 
 

Parte II: Relatório técnico (a ser preenchida pelo discente) 

1-Título do projeto: 
 
2-Objetivos do projeto: 
 
3-Detalhamento dos progressos realizados, dos resultados parciais obtidos no período relativo aos 
objetivos propostos, justificando eventuais alterações no cronograma do projeto ou em sua execução 
e discutindo eventuais dificuldades surgidas ou esperadas na realização do projeto (limite mínimo de 
1 página): 
 
4-Citar se houve participação em congresso com ou sem apresentação e se houve trabalho publicado 
ou submetido no período: 
 
5-Plano de trabalho e cronograma para as etapas seguintes, quando houver (limite máximo de 1 
página) 
 

Parte III: Apreciação do orientador (a ser preenchida pelo orientador) 
 
Etapa cumprida no relatório apresentado: 

( ) Ótimo ( ) Bom  ( ) Regular ( ) Fraco 
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O desempenho do aluno em relação a execução do projeto estão: 
( ) Acima( ) Dentro ( ) Aquém ( ) Muito aquém 
 
A evolução do projeto permite prever sua conclusão dentro do prazo previsto? 
( ) Sim  ( ) Não 
 
Em caso negativo, favor comentar: (limite máximo 500 caracteres) 
 
 
 
 
 
Data: 

Assinatura do orientador: _______________________________________ 

Assinatura do discente: _______________________________________ 


