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Evolução mínima esperada dos relatórios: orientações gerais que devem ser 

encaminhadas para os(as) avaliadores(as) dos relatórios desenvolvidos pelo 

corpo discente 
 

Mestrado/Doutorado – primeiro relatório: espera-se que a seção de Introdução demonstre da melhor 

forma possível o contexto (ecológico/evolutivo) e os objetivos do trabalho. Espera-se também que os 

principais métodos que serão ou estão sendo utilizados já estejam descritos com detalhes suficientes.  

 

Mestrado/Doutorado – segundo relatório: espera-se que a seção de Introdução demonstre da melhor 

forma possível o contexto (ecológico/evolutivo) e os objetivos do trabalho. Espera-se também que os 

principais métodos que serão ou estão sendo utilizados já estejam descritos com detalhes suficientes. 

É esperado também que o segundo relatório já contenha, minimamente, resultados prévios. Caso o 

relatório não apresente uma seção com resultados prévios, é necessário que uma justificativa seja 

apresentada, bem como uma expectativa de quando eles serão obtidos.  

 

Mestrado/Doutorado – terceiro relatório: espera-se que pelo menos um capítulo da tese esteja 

concluído (seções de Introdução, Métodos, Resultados e Discussão). Para o doutorado é esperado que 

que este relatório já contenha também as seções de Introdução, Métodos e Resultados de um segundo 

capítulo.  

 

Doutorado – quarto relatório: espera-se que o segundo capítulo da tese esteja concluído (seções de 

Introdução, Métodos, Resultados e Discussão). É esperado que que este relatório já contenha também 

as seções de Introdução, Métodos e Resultados de um terceiro capítulo. 

 

Considerações finais  

 

Reconhece-se que, por exemplo, um trabalho de mestrado pode não ter resultados para apresentar no 

primeiro relatório. Não entanto, a exigência de um relatório, tal como sugerido aqui, estimulará que 

o discente já comece a trabalhar em seções cruciais de um trabalho de dissertação, especificamente, 

Introdução e Métodos. Na realidade, o relatório será o próprio trabalho de mestrado ou doutorado em 

desenvolvimento. Indiretamente, essa exigência auxiliará os docentes do programa no 

acompanhamento do desenvolvimento de seus respectivos discentes. Claramente, atualizações e 

modificações dos trabalhos devem ocorrer antes das defesas; no entanto, espera-se que essas sejam 

minimizadas. 

 
Orientador(a): Por favor, não esqueça de enviar o questionário para o(a) avaliador(a) que você escolheu. Após receber 

este questionário, não esqueça de enviar para coordenação (via Google Formulário que será disponibilizado 

oportunamente) e para os discentes.  

 


