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NORMA INTERNA Nº 05/PPGQ/UFJ/CIEXA-JAT/2019 

 
 
Define as normas internas para o acompanhamento 
das atividades acadêmicas do aluno regular do 
PPGQ/UFJ 
 

 
A COORDENADORIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (UFJ), SOB TUTELA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, 

estatutárias e regimentais, em reunião ordinária realizada no dia 22 de novembro de 2019, 

em concordância com o Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu da Universidade Federal de Goiás, Resolução CEPEC n. 1403/2016 e, também, 

com o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Química da UFJ, Resolução 

CONSUNI/UFG n.  26/2018, 

 
RESOLVE: 
 

Estabelecer as normas específicas para o acompanhamento das atividades 
acadêmicas dos alunos regulares do PPGQ/UFJ, conforme previsto no Regimento Interno 
do Programa de Pós-Graduação em Química, nível Mestrado, da Universidade Federal de 
Jataí. 

  
Art. 1o – Os alunos regularmente matriculados no PPGQ/UFJ deverão preencher, 
semestralmente, o Formulário de Acompanhamento Discente (Anexo I, link disponível 
no sitio do PPGQ) e enviar à secretaria do PPGQ. A realização da matrícula do discente, 
a partir do segundo semestre do curso, estará condicionada ao envio do Formulário de 
Acompanhamento para secretaria do PPGQ. 
  
§1o Os dados informados no Formulário de Acompanhamento Discente serão utilizados 
para o preenchimento anual da Plataforma Sucupira (Capes), no item Corpo Discente e 
Produção Intelectual. Além disso, o Formulário também será utilizado para acompanhar 
o andamento das atividades do estudante. 
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Art. 2o – O acompanhamento das atividades acadêmicas dos alunos regulares será 
realizado a partir do Formulário de Acompanhamento. Os dados a serem coletados serão: 
 

a) Nome completo, e-mail; 

b) Orientador/a, linha de pesquisa, data da matrícula, data prevista para o término do 

curso; 

c) Bolsista (sim/não – FAPEG, CNPQ, CAPES, outros); 

d) Título do Projeto de Pesquisa; 

e) Produção intelectual e técnica; 

f) Parcerias sociais e trabalhos de extensão; 

g) Participação em bancas; 

h) Atividades de pesquisa/orientação realizada em conjunto com orientador(a); 

i) Programação das atividades para o próximo semestre; 

j) Cópia do Currículo Lattes atualizado (de até 7 dias anterior ao envio do 

formulário); 

k) Outras informações relevantes que forem solicitadas no documento disponível no 

sitio do PPGQ. 

Art. 3o – A Comissão de Acompanhamento Discente será responsável pelo 
acompanhamento e fornecer as informações organizadas à coordenação da pós-
graduação. A comissão, composta por docentes do PPGQ, será nomeada pelo colegiado 
do PPGQ.  
 

 
 

Jataí, 22 de novembro de 2019. 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Fernando H. Cristovan 
Coordenadora do PPGQ/UFJ/CIEXA-JAT 
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Anexo I 

 
Link para preenchimento do formulário disponível no sitio do PPGQ. 

Relatório de Atividades Semestrais 

 
Relatório de acompanhamento das atividades acadêmicas dos alunos regulares do PPGQ/UFJ, conforme 
previsto no Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Química, nível Mestrado. 
*Obrigatório 

Discente * 
 

Sua resposta 

E-mail * 
Sua resposta 

Ano e semestre de ingresso * 
 

Sua resposta 

Orientador (a) * 
 

Sua resposta 

Linha de pesquisa * 
Sua resposta 

 

Bolsista (sim/não – FAPEG, CNPQ, CAPES, outros) * 
 

Sua resposta 

Disciplinas Cursadas (com número de créditos) * 
Sua resposta 
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Estágio de docência (Nome da disciplina, nome do docente responsável, número de horas dedicadas, 

atividades exercidas) * 
Sua resposta 

 

Participação em eventos científicos (Nome do evento, entidade promotora, local de realização e data) * 
Sua resposta 

 

Participação em bancas avaliadoras (Título do trabalho avaliado, autor, entidade promotora, local de 

realização e data) * 
Sua resposta 

 

Palestra (s) e/ou Minicurso(s) ministrado(s) (Título da palestra e/ou minicurso, nome do evento, entidade 

promotora, local de realização e data) * 
Sua resposta 

 

Resumo(s) simples apresentado(s) em eventos científicos (Título do trabalho, autor (es), entidade 

promotora, local de realização e data) * 
Sua resposta 
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Resumo(s) expandido (s) apresentado(s) em eventos científicos (Título do trabalho, autor (es), entidade 

promotora, local de realização e data) * 
Sua resposta 

 

Artigo(s) científico(s) publicado(s) (Título do trabalho, autor (es), nome da revista, número, volume, 

ano) * 
Sua resposta 

 

Capítulo(s) de livro(s) publicado(s) (Título do trabalho, autor (es), editora, edição, ano, número de 

páginas) * 
Sua resposta 

 

Menção(es) honrosa(s) (Título do trabalho, nome do evento, entidade promotora, local de realização e 

data) * 
Sua resposta 

 

Outras atividades - Parcerias sociais e trabalhos de extensão * 
Sua resposta 

 

Título do projeto em desenvolvimento * 
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Sua resposta 
 

Justificativa da pesquisa * 
Sua resposta 

 

Metodologia desenvolvida * 
Sua resposta 

 

Resultados parciais * 
Sua resposta 

 

Cronograma de atividades previstas para o próximo semestre * 
Sua resposta 

 

Breve relato das reuniões com o orientador (a) e/ou co-orinetador (a) * 
Sua resposta 

 

Assinatura do orientador (a) * 
Data 



 

 

 

Programa de Pós-Graduação em Química-UFJ  
Câmpus Cidade Universitária  
BR 364, km 195, no3800 
CEP 75801-615 
E-mail: ppgq.ufj@gmail.com 

 

 
 

 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 

 
 

ENVIAR 
 


