
 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - DISCENTE 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Identificação do Aluno(a):  

Ano de Ingresso no PPGPGPCCS:  

Email:  

 
 

2. DADOS ACADÊMICOS 

 
Linha de Pesquisa do PPGPGPCCS, na qual insere-se o Projeto de Pesquisa: 

 

Identificação do Projeto de Pesquisa (título provisório ou definitivo): 

 

Nome do Orientador(a):   

Co-Orientador(a) (caso tenha):  

Exame de Qualificação (caso já o tenha feito informar a data):  

Relatório concernente ao ano de ... 

 
 

IMPORTANTE: Os dados inseridos nos campos a seguir, da produção 
bibliográfica e da produção técnica, devem ser relativos apenas ao ano 
ao qual o relatório está referido.  

 

3. PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA  

A)  ARTIGO EM PERIÓDICO (APENAS TRABALHOS JÁ PUBLICADOS) 

 

ARTIGO EM PERIÓDICO                                                      VINCULADA À TESE: (   ) sim  (   ) não 

AUTOR(ES):  

TÍTULO:  

NATUREZA: (   ) trabalho completo  (   ) resumo             

TÍTULO DO PERIÓDICO:  



 
NOME DA EDITORA:   

VOLUME (obrigatório):                           FASCÍCULO:                                  SÉRIE:  

NÚMERO DA PÁGINA INICIAL:                         NÚMERO DA PÁGINA FINAL:  

IDIOMA:                                               INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (ISSN):  

DIVULGAÇÃO: (   ) impresso  (   ) meio magnético  (   ) meio digital  (   ) filme  (   ) hipertexto  

 (   ) outro  (   ) vários 

Caso esteja disponível na internet, informar o link: 

 
 

4. PRODUÇÃO TÉCNICA  

A) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO   
Obs.: Trata-se da referência à participação em eventos, nos quais apresentou trabalho, incluindo 
aqueles eventos em relação aos quais já indicou a publicação de resumos e/ou trabalhos completos na 
Produção Bibliográfica. 

 
 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO                                          VINCULADA À TESE: (   ) sim  (   )não 

AUTOR(ES): 

TÍTULO: 

NATUREZA: (   ) comunicação  (   ) conferência  (   ) congresso  (   ) seminário  (   ) simpósio  

 (   ) outra 

DENOMINAÇÃO DO EVENTO: 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA DO EVENTO: 

IDIOMA:                                       CIDADE:                                          PAÍS: 

LOCAL DO EVENTO (centros de convenções, universidades, hotéis): 

DIVULGAÇÃO: (   ) impresso  (   ) meio magnético  (   ) meio digital  (   ) filme  (   ) hipertexto  

 (   ) outro  (   ) vários 
 

 
 

5. ATIVIDADES ACADÊMICAS  

DISCIPLINAS CURSADAS (inclui os Seminários de Pesquisa): 

Nome da disciplina:  

Professor(es) responsável(is):  

Instituição onde foi realizada:  

Carga horária:                                             Semestre/ano:  



 
Avaliação das contribuições da disciplina para a pesquisa de sua dissertação/tese:  

 

Nome da disciplina:  

Professor(es) responsável(is):  

Instituição onde foi realizada:  

Carga horária:     Semestre/ano:  

Avaliação das contribuições da disciplina para a pesquisa de sua dissertação/tese: 

 

Nome da disciplina:  

Professor(es) responsável(is):  

Instituição onde foi realizada:  

Carga horária:                                                           Semestre/ano:  

Avaliação das contribuições da disciplina para a pesquisa de sua dissertação/tese: 

   

 

 
 

6. ATIVIDADES DE PESQUISA 

Apresentação da pesquisa: apresentar resumidamente os objetivos da pesquisa a ser 

desenvolvida ou em desenvolvimento. 

 

 

Levantamento das fontes arquivísticas: 

 

Levantamento das fontes bibliográficas: 

 

 

Leitura de textos: 

 

Elaboração e/ou reformulação do projeto de pesquisa:  

(incluem-se neste sub-item as contribuições da qualificação para a reformulação do projeto, 



 
quando tratar-se do ano em que o aluno prestou sua qualificação) 

 

 

Estágio do andamento da pesquisa: 

 

 

 

Estágio de elaboração da dissertação/tese: 

 

 

 

 

7. ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA/ PLANO DE TRABALHO 

Atividades previstas para o ano seguinte: 

(apresentar um cronograma detalhado mês/mês) 

  

 

Informação sobre o cumprimento dos prazos propostos no cronograma de trabalho: 

 

 

 

Previsão para o exame de qualificação da dissertação / exame de qualificação do projeto 

de tese, ou para a defesa da dissertação/tese: 

 
 
 
 
 
 
 

8. AUTO-AVALIAÇÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 
(avanços, problemas e comparação com o ano anterior, quando for o caso) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Assinatura do orientador: _____________________________ 


