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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DISCENTE
Aprovado em 01 de setembro de 2020

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 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

Justifique caso negativo: (limite máximo 500 caracteres)

Parte II: Apreciação do orientador (para preenchimento do orientador)
1- Avalie numa pontuação de 01 a 05 as etapas cumpridas no relatório apresentado:

( ) ótimo [5] ( ) muito bom[4] ( ) bom[3] ( ) regular[2] ( ) ruim[1]
Comentários (caso necessário):

2- Avaliação do orientador em relação ao desempenho do aluno no que diz respeito a execução da escrita
do relatório: (este item deve ser transcrito conforme formulário anexo ao projeto para avaliação)

( ) ótimo [5] ( ) muito bom[4] ( ) bom[3] ( ) regular[2] ( ) ruim[1]

Comentários (caso necessário):

3- Avaliação do orientador em relação ao desempenho do aluno no que diz respeito às atividades
laboratoriais: (este item deve ser transcrito conforme formulário anexo ao projeto para avaliação)

( ) ótimo [5] ( ) muito bom[4] ( ) bom[3] ( ) regular[2] ( ) ruim[1]
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Comentários (caso necessário):

4. Avaliação do orientador em relação a pró-atividade e responsabilidade no desempenho de atividades de
pesquisa do aluno: (este item deve ser transcrito conforme formulário anexo ao projeto para avaliação)

( ) ótimo [5] ( ) muito bom[4] ( ) bom[3] ( ) regular[2] ( ) ruim[1]

Comentários (caso necessário):

Parte III: Relatório técnico (O relatório deve ser entregue separadamente a este formulário e deve
conter os seguintes tópicos, em negrito, descritos abaixo)
 Título do projeto,
 Objetivos (realizados até o momento),
 Detalhamento dos progressos realizados,
 Resultados parciais obtidos até o momento,
 Conclusão dos resultados parciais obtidos,
 Cronograma e plano de trabalho, justificando eventuais alterações em relação ao projeto apresentado

ou em sua execução,
 Eventuais dificuldades surgidas ou esperadas na realização do projeto,
 Participação em eventos científicos com ou sem apresentação,
 Publicação ou submissão de manuscrito/trabalho no período,

Observações
1- Caso o discente obtenha menos de 60 pontos, em um total de 100 pontos, o relatório deverá ser

submetido a novo Exame de Qualificação (Conforme Instrução Normativa nº 1) em até 90 dias.
2- Caso haja mudança de projeto, o mesmo deverá ser submetido para nova avaliação.
3- O relatório impresso a ser entregue na secretaria do PPGCM deve conter assinatura em todas as

páginas do orientador e orientando.
4- Deve ser enviado pelo orientador uma cópia digital do relatório em formato PDF para o e-mail do

docente avaliador, em cópia para a secretaria do PPGCM.

Data:

Assinatura do orientador: __________________________________________

Assinatura do discente: __________________________________________
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