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1. DADOS DO BOLSISTA

Nome

Matrícula

CPF

Data de ingresso

Linha de pesquisa

Data do início da bolsa

Período abrangido por este
relatório

Nível Mestrado (    ) Doutorado (    )

Título do projeto de pesquisa

Nome do orientador

Nome do coorientador

(opcional)

Créditos concluídos até o
momento

Órgão Financiador

Data do exame de qualificação
Realizado:

Previsão: 

Caso for bolsista de mestrado:

Proficiência em inglês:

(   ) Sim              (   ) Não

Data de realização/previsão:

Caso for bolsista de
doutorado:

Proficiência em outro idioma:

(   ) Sim              (   ) Não

Data de realização/previsão:

Sua pesquisa resultou ou
resultará em algum ‘produto´

educacional que possa vir a ser
incorporado ao EDUCAPES?

(   ) Sim              (   ) Não



2. DISCIPLINAS 

Orientações: Na tabela a seguir você fará um breve relato sobre todas as disciplinas cursadas

no período de abrangência deste relatório.

Já fez a disciplina de Docência
orientada?

Sim (    )

Não (    )

Disciplina em que foi realizada
Semestre/ano de realização

Nome da disciplina

Professor ministrante

N° de créditos

Período

Nome da disciplina

Professor ministrante

N° de créditos

Período 

Nome da disciplina

Professor ministrante

N° de créditos

Período 



3. PESQUISA

Orientações: Na tabela a seguir você descreverá as etapas realizadas no período do relatório,

bem como a previsão da realização das etapas futuras.

Etapas da pesquisa realizadas no
período abrangido por este relatório

Período 

1.  Exemplo: entrevistas com docentes Agosto e Setembro de 2018

2.

3.

4.

Etapas da pesquisa que serão
realizadas

Período 

1. Exemplo: Categorização Outubro e Novembro de 2018

2.

3.

4.



4. EVENTOS/PALESTRAS/MINICURSOS 

Orientações: Na  tabela  a  seguir  você  fará  um breve  relato  sobre  os  eventos,  palestras,

minicursos que você participou no período abrangido por este relatório.

Nome do evento Modalidade Data Local
Título do trabalho

ou similar
(   ) Apresentação oral

(   ) Painel

(   ) Oficina/minicurso

(   ) Palestra

(   ) Roda de conversa

(   ) Ouvinte

(   ) Outros

(   ) Apresentação oral

(   ) Painel

(   ) Oficina/minicurso

(   ) Palestra

(   ) Roda de conversa

(   ) Ouvinte

(   ) Outros



5. ARTIGOS

Orientações: Na tabela  a  seguir  você  colocará os  artigos  resultantes  de  sua  pesquisa  no

período abrangido por este relatório.

Artigos aceitos no período abrangido por este relatório:

Título do
artigo Revista Qualis

Data em que foi
aceito

Link

Artigos submetidos no período abrangido por este relatório:

Título do artigo Revista Qualis Data de
submissão



6. ATIVIDADES NO PPGECQVS

Orientações: Na tabela a seguir você relatará as atividades que participou, no PPGECQVS,

no  período  abrangido  por  este  relatório,  tais  como  participação  em  defesas,  seminários,

palestras, comissões, entre outras.  

Atividade Função

_____________________________________________

Ciente e de acordo (aluno)

Nome do Orientador

_____________________________________________

(Assinatura do Orientador)

Santa Maria, dd/mm/aaaa


