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ORIENTAÇÕES PARA O RELATÓRIO DE 
ACOMPANHAMENTO BOLSISTAS 

 
 

O Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em 

Matemática (PPGECM), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no uso 

de suas atribuições legais tendo em vista a Portaria 76/2010 da CAPES, a 

Resolução Nº 65/09-CEPE, Normas Internas do PPGECM na seção VIII, 

artigo 65, estabelece o relatório de atividades a ser elaborado pelos/as 

bolsistas de mestrado e doutorado do programa com anuência de seu/sua 

orientador/a, que objetiva o acompanhamento da trajetória desses/as ao 

longo do curso, sendo bolsa originada na agência CAPES. 

Este relatório permite ao PPGECM apresentar às agências financiadoras 

um acompanhamento regular das atividades realizadas pelos/as bolsistas, 

além de orientar a coordenação do Programa sobre a manutenção ou não da 

bolsa com o/a estudante regularmente matriculado/a e aprovado/a no Edital 

da Comissão de Bolsas. Fica estabelecido que o/a estudante bolsista deve 

apresentar um relatório anual com as atividades didático-científicas 

desenvolvidas a partir da assinatura do termo de compromisso da bolsa.  

O Relatório de acompanhamento deve ser entregue por email a 

secretaria do PPGECM, em arquivo único assinado pelo/a bolsista e validado 

por seu/sua orientador/a. Esse relatório busca integrar as diversas atividades 

acadêmicas, científicas e complementares realizadas pelos/as bolsistas, bem 

como, o registro das dificuldades enfrentadas no processo de produção das 

dissertações e teses.  

Os/as bolsistas terão entre o dia 01 e o dia 10 do mês de abril  do 

calendário Acadêmico vigente, para entregar o Relatório de 

acompanhamento referente ao período de um ano de vigência da bolsa. 

Deverão apresentar o relatório os/as mestrandos/as e doutorandos/as do 

programa que receberam bolsas no período de vigência do ano anterior, 

mesmo que não tenha completado um ano desse recebimento. As atividades 

a serem relatadas referem-se a todo o período do curso já realizado.  

A documentação comprobatória do relatório de atividades, deve ser 
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apresentada e verificada pelo/a orientador/a e somente o relatório de 

acompanhamento das atividades deve ser entregue na secretaria, 

devidamente assinado pelo/a mestrando/a ou doutorando/a com a validação 

e um parecer assinado pelo/a orientador/a indicando sobre o envolvimento 

do/a seu orientando/a com atividades ligadas a necessidade de bolsa, por 

meio do envio de e-mail à Secretaria do PPGECM (ppgecm@ufpr.br), 

colocando como “assunto” Relatório de acompanhamento (nome do/a 

bolsista), contendo o arquivo do anexo 1 - Relatório de Acompanhamento 

Anual de Bolsista – PPGECM em formato pdf. 

 Após o envio do e-mail com a documentação indicada, o/a bolsista 

receberá uma mensagem da secretaria do PPGECM confirmando que seu e-

mail foi recebido. Caso a mensagem não seja recebida, o/a candidato/a deve 

reencaminhar a documentação, para o mesmo endereço de e-mail, até que 

receba tal confirmação, sem prejuízo ao/à bolsista. 

Cabe a Comissão de Bolsas e a Coordenação do Curso deferir ou 

indeferir a partir dessas indicações a manutenção das bolsas de cada 

estudante. O mesmo acontece para os/as bolsistas que encontram-se em 

estudos no exterior.  

Além de dados de identificação, este relatório será composto pela 

descrição de atividades em 5 campos, a saber: 

I) ATIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZAGEM (descrição das 

disciplinas cursadas, dos créditos concluídos etc.); 

II) ATIVIDADES DE PESQUISA E INOVAÇÃO (descrição das 

atividades realizadas envolvendo o projeto, orientações, participação 

em grupos de estudos, produção técnico-científica, de inovação); 

III) ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO (descrição das atividades 

realizadas envolvendo publicações, participação em eventos, cursos 

realizados ou ministrados); 

IV) ATIVIDADES DE APOIO À COORDENAÇÃO (descrição das 

atividades realizadas envolvendo auxílio à coordenação quando 

necessário, seja na elaboração de materiais do Programa, colaboração 

ou organização de eventos); 
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V) ATIVIDADES PREVISTAS PARA PERMANÊNCIA (descrição das 

atividades previstas e que exigem a permanência da bolsa). 

 

Casos omissos serão analisados pela Comissão. 

 

 

Curitiba, 18 de agosto de 2021. 

 

 

Coordenação do PPGECM 
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ANEXO 1 - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANUAL DE 

BOLSISTA – PPGECM 
 
 
Prezado(a) bolsista, preencha todas as informações solicitadas e, após, encaminhe para a avaliação, 
parecer e assinatura de seu/sua orientador/a. 
 
 

Nome do(a) bolsista:  

Nº Matrícula: 

Email: 

Ingresso no PPGECM (semestre/ano): 

Orientador(a): 

Coorientador(a): 

Título do projeto: 

 

 

 

Início da bolsa (mês/ano): 

Exame de qualificação (data efetiva ou previsão):   ..... / ...... / ........... 

Previsão de conclusão do mestrado ou doutorado (mês/ano):  ...... / ............ 

Período a que se refere este relatório:  ...... / ...... / ...........  até  ..... / ...... / ............. 

 
 

I) ATIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZAGEM (listar todas as disciplinas já 

cumpridas) 
 

Disciplina Nº créditos Nota Semestre/Ano 

Obrigatórias 

    

    

    

Eletivas 

    

    

    

Soma de créditos cursados:  

Média das notas (disciplinas cursadas): 

Nº de créditos que faltam para complementar o curso: 

 
 

II) ATIVIDADES DE PESQUISA E INOVAÇÃO (descrição das atividades 

realizadas envolvendo o projeto, incluindo elaboração do projeto de mestrado, execução dos 
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experimentos previstos no projeto, tratamento de dados, discussão de resultados parciais e finais 
e elaboração da dissertação; também apresentar uma análise do andamento do projeto de 
pesquisa e justificar, quando necessário, o não cumprimento de atividades previstas no 
cronograma proposto, orientações, participação em grupos de estudos, produção técnica-
científica, de inovação); 
 

ATIVIDADE DE PESQUISA E INOVAÇÃO 
Qtde horas 

desenvolvidas  
Semestre/Ano 

   

   

   

   

Estágio de docência: (   ) obrigatório   (   ) não obrigatório   (conforme órgão de fomento) 

Tìtulo da disciplina:                            

Professor/a responsável pela disciplina:  

Semestre / ano (de cumprimento do estágio): 

Nº de horas desenvolvidas em atividade de pesquisa e inovação: 

 
 

III) ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO (descrição das atividades realizadas 

envolvendo publicações, participação em eventos, apresentação de trabalhos, palestras, lives, 
cursos realizados ou ministrados); 
 

ATIVIDADE DE DIVULGAÇÃO (título, evento, 
local de realização) 

Tipo de 
atividade ( 
participação 
em eventos, 

cursos, 
oficinas, lives) 

Semestre/
Ano 

 
 

Participação 
presencial 
ou online 

    

    

    

    

OBS: podem ser indicados também trabalhos enviados a revista/eventos e que estão 
aguardando avaliação. Assim como cursos e oficinas que ainda vão acontecer mas que já foi 
planejado no ano de vigência. 

Nº de atividades de divulgação desenvolvidas: 

 
IV) ATIVIDADES DE APOIO À COORDENAÇÃO (descrição das atividades 

realizadas envolvendo auxílio a coordenação quando necessário, seja na elaboração de 
materiais do Programa, colaboração ou organização de eventos); 

 

ATIVIDADE DE APOIO À COORDENAÇÃO 

Tipo de 
atividade 

(curso, 
participação 
em eventos, 

cursos, 
oficinas, lives) 

Semestre/
Ano 

 
 

Participação 
presencial 
ou online 

    

about:blank
about:blank


Centro Politécnico – s/n – Edifício da Administração – 4º. Andar – CEP 81.531-990 – CP 19.081 – Jardim das Américas – Curitiba – PR 
ppgecm@ufpr.br http://www.exatas.ufpr.br/portal/ppgecm/ 

 
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E EM MATEMÁTICA 
 
  

 

    

    

    

Nº de atividades de apoio á coordenação desenvolvidas: 

 
V) ATIVIDADES PREVISTAS PARA PERMANÊNCIA (descrição das atividades 

previstas para serem executadas no ano e que exigem a permanência da bolsa). 

 

ATIVIDADE PREVISTAS PARA PERMANÊNCIA 

Tipo de atividade 
(disciplina, 

desenvolvimento da 
pesquisa participação 
em eventos, cursos, 

oficinas, lives) 

Semestre/Ano 

   

   

   

   

Nº de atividades de previstas: 

 
VI) PARECER DO/A ORIENTADOR/A 
 
 

Após análise, o relatório foi considerado: (   ) aprovado   (   ) reprovado (justificar abaixo) 

com conceito:  (   ) excelente     (   ) muito bom      (   ) bom      (   ) regular 

Conferiu e está de acordo com os documentos que comprovam as atividades descritas 
nesse relatório: (    ) sim    (    ) não (justificar abaixo) 

Cumprimento de créditos pelo(a) bolsista:   (   ) em andamento   (   ) já concluído 

 
Andamento da pesquisa / dissertação:  (   ) acima das expectativas    
                                                                    (   ) de acordo com as expectativas    
                                                                    (   ) abaixo das expectativas 
 

Assiduidade e comprometimento nas atividades de pesquisa:  
(   ) satisfatórios    (   ) não satisfatórios (comentar abaixo) 
 

Desempenho do(a) bolsista na pesquisa:   
(   ) excelente    (   ) muito bom    (   ) bom    (   ) regular    (   ) deficiente 
 

Desempenho do(a) bolsista nas disciplinas:   
(   ) excelente    (   ) muito bom    (   ) bom    (   ) regular    (   ) deficiente 
 

Favorável à manutenção da bolsa:  (   ) sim   (   ) não (justificar abaixo) 
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Parecer circunstanciado do relatório do(a) bolsista e do seu desempenho nas atividades 

referentes ao mestrado: 

 

 
 
 
 

(É necessário que o orientador justifique as questões apontadas acima). 
 
 
 

 
 

Curitiba, __ de _________ de 20__ 
 
 
         ________________________________           __________________________________ 
            Nome e Assinatura do/a Bolsista             Nome e Assinatura do/a Orientador/a 
 
 
 
 
Este relatório com avaliação do(a) orientador(a) e assinado (em PDF) deve ser enviado para o 
email da secretaria do PPGECM (ppgecm@ufpr.br), identificando no campo assunto: Relatório 
de acompanhamento – Nome Completo Bolsista).  
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