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NORMA CPG/PPGO Nº 02-2017  

  

Dispõe sobre a composição, atribuições e critérios 
da Comissão de bolsas e acompanhamento 
discente e de pós-doutorado (CBADP) do 
Programa de Pós-Graduação em Odontologia da 
Universidade Federal de Goiás.   

  

 

A COORDENADORIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA da Universidade  

Federal de Goiás, em reunião realizada em 07 de julho de 2017,  

RESOLVE:   
  

I – Sobre a Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente e Pós-doutorado  

  

Art. 1º - A Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente e de Pós-Doutorado (CBADP) será 
constituída pelo(a) coordenador(a) do Programa como presidente e três membros - dois docentes, um 
representante dos pós-graduandos em nível de doutorado, designados por meio de portaria da 
coordenação do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal de Goiás 
(PPGO-UFG).   

  

Parágrafo único - A comissão atuará por um período de um ano e seus membros deverão ser  

escolhidos e aprovados pela Coordenadoria do PPGO-UFG (CPG), a cada início de ano letivo, após o 
processo seletivo de bolsistas.  Terminado esse processo, assume a Comissão já eleita para o exercício 
do ano vigente e elege-se a Comissão que assumirá no ano subsequente. 

Art. 2º - A Comissão terá como atribuições:  

I. Apreciar pedidos de prorrogação de prazos formulados por estudantes, na forma do 
disposto nos artigos 27 e 28 da Resolução CEPEC Nº 1487/2017;  

II. Avaliar, anualmente, os relatórios dos bolsistas e não bolsistas e apresentar parecer à CPG 
do PPGOUFG;  

III. Elaborar e aplicar os critérios para concessão e renovação de bolsas aos pós-graduandos e 
pós-doutorandos do Programa, em consonância com as normas definidas pelas agências 
financiadoras e aprovadas pela CPG;   

IV. Elaborar e aplicar os critérios de avaliação de desempenho dos pós-graduandos e pós-
doutorandos do programa;    

V. Propor a substituição de bolsistas, quando necessário.  

  

Art. 3º - A CBADP deverá apresentar à Coordenação do Programa um relatório anual de atividades da 
Comissão, em até 30 dias antes da primeira reunião anual da CPG do PPGO-UFG.   
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Art. 4º - Esta Comissão deverá, ainda, atender às demandas relacionadas às suas atribuições, dentro 
de prazo hábil estipulado pela Coordenação do PPGO-UFG.   

  

Art. 5º - Os casos omissos serão deliberados pela própria Comissão e aprovados pela CPG.  

   

   

II - Sobre os critérios para concessão de bolsas de mestrado e doutorado  

  

  

Art. 6º - O aluno do PPGO-UFG, nível mestrado ou doutorado, poderá receber bolsa conforme 
disponibilidade das agências de fomento.   

  

Art. 7º - Os critérios de concessão de bolsas são fundamentados naqueles estabelecidos pelas agências 
de fomento.   

  

Art. 8º - Os pré-requisitos estabelecidos no Artigo 14º desta norma deverão ser aplicados aos 
candidatos às bolsas de cotas institucionais conforme normas constantes na Portaria CAPES Nº 76, 
Resolução Normativa CNPq RN-018/2007 e Portaria conjunta CAPES-CNPq Nº 1, de 15 de julho de 
2010. As demais bolsas devem obedecer aos critérios da respectiva agência fomentadora. 

  

Art. 9º - A distribuição das bolsas disponíveis será realizada por meio de um processo de avaliação de 
mérito e produtividade, a ser conduzido pela CBADP. 

  

Art. 10º - O período de concessão das bolsas de mestrado e doutorado é de até 12 meses e não haverá 
RENOVAÇÃO automática das bolsas a cada ano. 

  

Art. 11º - O aluno deve inscrever-se, no ato da matrícula do primeiro semestre de cada ano, para 
concorrer à bolsa, por meio de formulário específico, justificando motivos e declarando dedicação 
integral às atividades do PPGO-UFG.  
  

Art. 12º - A concessão da bolsa será efetuada desde que o aluno cumpra os seguintes pré-requisitos, 
de acordo com Portaria CAPES Nº 76 e Resolução Normativa CNPq RN 018/2007:   

  

I. Obter autorização do professor orientador para pleitear bolsa;  

II. Dedicação integral às atividades do PPGO;  

III. Quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades profissionais e sem 
percepção de vencimentos;  

IV. Comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante aos artigos 18º a 22º dessa 
norma (CPG/PPGO Nº 02-2017);  

V. Não possuir qualquer relação de trabalho com a instituição promotora do programa de 
Pós-graduação;  

VI. Realizar estágio de docência de acordo com o estabelecido nos artigos 12º a 17º da Norma 
CPG/PPGO Nº 03-2017;  

VII. Não ser aluno em programa de residência médica;  

VIII. Quando servidor público, somente os estáveis poderão ser beneficiados com bolsas de 
mestrado e doutorado, conforme disposto no Art. 318 da Lei Nº 11.907, de 02 de fevereiro 
de 2009;  

IX. Não ser aposentado;  
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X. Fixar residência em Goiânia;  

XI. Não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de 
outro programa da CAPES, de outra agência de fomento pública, nacional ou 
internacional, ou empresa pública ou privada, excetuando-se:  

a) os alunos que percebam remuneração bruta inferior ao valor da bolsa da respectiva 
modalidade, decorrente de vínculo funcional com a rede pública de ensino básico ou 
na área de saúde coletiva, desde que liberados integralmente da atividade profissional 
e, nesse último caso, estejam cursando a pós-graduação na respectiva área;  

b) os bolsistas da CAPES/CNPq, selecionados para atuarem como professores substitutos 
nas instituições públicas de ensino superior, com a devida anuência do seu orientador 
e autorização da CBADP. No entanto, aqueles que já se encontram atuando como 
professores substitutos não poderão ser contemplados com bolsas do Programa de 
Demanda Social;  

c) os bolsistas da CAPES/CNPq, recebendo bolsa da Universidade Aberta do Brasil – UAB, 
quando atuarem como tutores, conforme estabelecido pela Portaria Conjunta N º 1 
Capes/CNPq, de 12/12/2007. Em relação aos demais agentes da UAB, não será 
permitido o acúmulo dessas bolsas.  

  

Parágrafo único. A inobservância dos requisitos deste artigo acarretará a imediata 
interrupção dos repasses e a restituição a CAPES/CN dos recursos aplicados irregularmente, 
bem como o cancelamento da bolsa utilizada indevidamente.  

 

 

Art. 13º - Para a pontuação de mérito e produtividade para a concessão de bolsas serão observados os 
critérios abaixo:   

I. Serão consideradas todas as produções intelectuais e atividades de desenvolvimento 
profissional realizadas, desde que constantes no Apêndice A desta Norma; 

II. A comprovação das publicações dos artigos e resumos deve ser a cópia do original 
publicado, não sendo aceitos documentos provenientes de editores de texto.  

III. Certificados de apresentação de trabalho não comprovam a publicação em Anais;   

IV. O pleito de uma nova bolsa junto ao PPGO-UFG não inclui pós-graduandos que já tenham 
sido contemplados com bolsa do mesmo nível. 

V. Todos os documentos comprobatórios deverão ser entregues organizados e numerados, 
conforme a sequência dos itens do apêndice A, e preenchida a tabela de pontuação 
disponível no sítio do PPGO. Documentos entregues fora da norma não serão pontuados. 

 

Art. 14º - Os critérios de desempate para concessão de bolsas serão conforme a ordem a seguir, 
utilizando-se o critério subsequente somente quando persistir empate pelo critério anterior:   

I. Número e qualificação (Qualis CAPES mas atual) de artigos completos publicados e/ou 
aceitos para publicação;  

II. Número de resumos publicados;  

III. Classificação geral no processo seletivo para ingresso no PPGO-UFG.  
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III - Sobre os critérios de acompanhamento e desempenho dos pós-graduandos  

  

Art. 15º - O pós-graduando deverá entregar na secretaria da Pós-Graduação, relatório anual de 
atividades, em formulário específico (APÊNDICE B), assinado pelo orientador, comprovando os itens 
para avaliação de desempenho acadêmico descritos no artigo subsequente (Art. 18º), na primeira 
semana de dezembro de cada ano. 

  

Art. 16º - Para fins de avaliação do desempenho acadêmico de mestrandos e doutorandos bolsistas 
serão considerados os seguintes critérios do relatório anual:  

I. Ter realizado Estágio Docência até o segundo semestre para os mestrandos, e até o 
quarto semestre para os doutorandos, a contar da data de entrada no PPGO-UFG, e 
conforme os artigos 12º a 17º da NORMA CPG/PPGO Nº 03-2017 que rege a matriz 
curricular do Programa;   

II. Ter realizado exame de qualificação no prazo estabelecido no Art. 41o da RESOLUÇÃO 
CEPEC Nº 1487, que regulamenta o PPGO-UFG. Esse prazo, no caso de mestrandos, deve 
ser até o final do terceiro semestre de curso; e, no caso de doutorandos, até o final do 
sexto semestre de curso;  

III. Para mestrandos, ter cumprido todas as disciplinas obrigatórias ofertadas no primeiro 
ano de entrada no PPGO-UFG, e para doutorandos, ter cumprido todas as disciplinas 
obrigatórias até o segundo ano de entrada no PPGO-UFG;    

IV. Ter participado como ouvinte, em pelo menos 2 (dois) exames de qualificação e/ou 
defesa de mestrado e/ou doutorado por ano, em conformidade ao exigido no § 2º do Art. 
7º. da NORMA CPG/PPGO Nº 03-2017;   

V. Ter participado em pelo menos uma das seguintes atividades acadêmicas: evento 
científico nacional ou internacional com apresentação de trabalho, como autor principal 
e com publicação em anais; submissão, aceite ou publicação de artigo científico como 
autor ou coautor; intercâmbio institucional (mínimo de 30 dias). Esta produção 
acadêmica deve ser comprovada mediante apresentação do currículo atualizado na 
Plataforma Lattes do CNPq e seus comprovantes.  

VI. Conceitos obtidos nas disciplinas cursadas (A ou B);.  

 

Art. 17º - O bolsista que for reprovado na avaliação de desempenho acadêmico do último ano perderá 
o direito de compor a lista de discentes aptos a concorrer à bolsa. 

 

Art. 18º - Para fins de avaliação do desempenho acadêmico de mestrandos e doutorandos não-
bolsistas serão considerados os seguintes critérios do relatório anual:  

I. Ter realizado Estágio Docência até o segundo semestre, para os mestrandos e até o 
quarto semestre, para os doutorandos, a contar da data de entrada no PPGO-UFG, e 
conforme os artigos 12º a 17º da NORMA CPG/PPGO Nº 03-2017 que rege a matriz 
curricular do Programa;   

II. Ter realizado exame de qualificação no prazo estabelecido no Art. 41o da RESOLUÇÃO 
CEPEC Nº 1487, que regulamenta o PPGO-UFG. Esse prazo, no caso de mestrandos, deve 
ser até o final do terceiro semestre de curso; e, no caso de doutorandos, até o final do 
quinto semestre de curso;     
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III. Ter participado como ouvinte, em pelo menos 2 (dois) exames de qualificação e/ou 
defesa de mestrado e/ou doutorado por ano, em conformidade ao exigido no § 2º do Art. 
7º. da NORMA CPG/PPGO Nº 03-2017;   

IV. Ter participado em pelo menos uma atividade de cada uma das seguintes atividades 
acadêmicas descritas no APÊNDICE A: evento científico com apresentação de trabalho, 
como autor principal e com publicação em anais; submissão, aceite ou publicação de 
artigo científico; intercâmbio institucional (mínimo de 30 dias); Esta produção 
acadêmica NÂO precisa ser comprovada.  

V. Conceitos obtidos nas disciplinas cursadas.  

 

Art. 19º - A avaliação do desempenho anual do pós-graduando bolsista e não bolsista pela CBADP 
deverá ser realizado por meio de um parecer escrito utilizando formulário próprio (APÊNDICE C). 

  

Art. 20º - O resultado da avaliação final de desempenho anual pela CBADP deverá ser comunicado ao 
pós-graduando bolsista e não bolsista, bem como ao seu orientador, apontando os pontos deficientes 
do desempenho, caso pertinente.  

  

Art. 21º - O orientador poderá solicitar à CABPD, a qualquer momento e mediante justificativa, uma 
nova avaliação do desempenho do pós-graduando bolsista e não bolsista.   

  

  

  

IV - Sobre os critérios para concessão e renovação de bolsas de pós-doutorado  

  
  

Art. 22º - O Programa de Pós-doutorado do PPGO-UFG é regido pela Resolução CONSUNI 04/2011 da 
UFG, disponível em https://prpg.ufg.br/up/85/o/resolucao_04_2011_consuni.pdf,  em consonância 
com as agências fomentadoras de bolsas.   

  

Art. 23º - Critérios de concessão e renovação de bolsas fornecidas pelo Programa Nacional de Pós-
doutorado – CAPES/PNPD (Portaria CAPES no. 086, de 03 de julho de 2013, disponível em   

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PN
PD.pdf)  

  

I. Possuir título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos avaliados pela 
CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC, ou obtido em instituição estrangeira desde que 
analisado e aprovado pelo PPGO-UFG.  

II. Ter seu currículo atualizado disponível na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, 
currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e 
tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico.  

III. Não estar aposentado ou em situação equiparada.  

IV. Dedicar-se integral e exclusivamente às atividades do projeto e do plano de atividades junto 
ao PPGO-UFG.  

https://prpg.ufg.br/up/85/o/resolucao_04_2011_consuni.pdf
https://prpg.ufg.br/up/85/o/resolucao_04_2011_consuni.pdf
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V. Não manter, durante o período de vigência, qualquer outro tipo de bolsa ou qualquer tipo de 
vínculo empregatício, incluindo cargo de professor substituto, na UFG ou em qualquer outra 
instituição de ensino.  

VI. Apresentar projeto de pesquisa com articulação às linhas de pesquisa do PPGO, a ser 
desenvolvido sob a supervisão de docente permanente do Programa, habilitado para 
orientar doutorado. O projeto deve ser assinado pelo candidato e pelo supervisor.  

VII. Apresentar carta de aceite do supervisor do PPGO-UFG. Em caso de renovação, o supervisor 
deverá encaminhar, confidencialmente, à CBADP, parecer circunstanciado, a respeito do 
desempenho do Pós-doutorando, estabelecendo um conceito Excelente.  

VIII. Apresentar plano de atividades para os 12 (doze) meses, que contemple a atuação docente, 
prioritariamente contribuindo para o fortalecimento do PPGO-UFG e suas linhas de pesquisa, 
de forma integrada com a graduação e a iniciação científica da Faculdade de Odontologia da 
UFG.  

IX. Em caso de renovação, ter cumprido integralmente o plano de atividades proposto e 
apresentado relatório aprovado pelo supervisor no ato da inscrição no edital do processo 
seletivo ou em até 60 dias após o término da bolsa previamente concedida.  

  

  

V - Sobre os critérios de desempenho dos pós-doutorandos  
  

Art. 24º - Para a concessão ou renovação da bolsa de pós-doutorado PNPD/CAPES o candidato deve 
atingir pelo menos conceito ”Muito bom” na maioria dos quatro quesitos que compõem o formulário 
de avaliação do desempenho acadêmico (APÊNDICE D) que será utilizado pela CBAPD.   

  

Art. 25º - O quesito 2 do formulário de avaliação do desempenho acadêmico (APÊNDICE D) e o 
conceito do supervisor deverão ser obrigatoriamente “Muito bom” e “Excelente”, respectivamente.  

  

 Art. 26º - Os casos omissos na presente Norma serão deliberados pela Coordenadoria do PPGO-UFG.  

  

  

  

Goiânia, 07 de julho de 2017.  

Profa. Dra. Rejane Faria Ribeiro-Rotta  

Coordenação do PPGO  
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APÊNDICE A   
  

Pontuação para análise de mérito e produtividade para a concessão de bolsas no Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal de Goiás  

  

Atividade  

 
Equivalência 
em créditos  

  

Máximo de 
créditos  

MESTRADO  

Máximo de 
créditos  

DOUTORADO   

a) Livro científico (com ISBN)  

Autoria/Co-autoria  

Editoria/Organização  

Tradução  

2,0  

1,0  

1,0  

2,0  4,0  

b) Capítulo de livro científico (com ISBN)  
Nacional  1,0  1,0  2,0  

Internacional  2,0  2,0  4,0  

c) Trabalho completo publicado ou aceito para publicação em periódico científico com 

corpo editorial  

Qualis A1, A2, B1 3,0  ilimitado  ilimitado  

Qualis B2, B3 2,0   ilimitado  ilimitado  

d) Trabalho completo submetido para publicação em periódico científico com corpo 

editorial  

Qualis A1, A2, B1 1,0  ilimitado  ilimitado  

Qualis B2, B3 0,5  3,0  6,0  

e) Resumo ou trabalho completo publicado em anais em periódico científico com corpo 

editorial com Qualis B1 ou superior, como autor principal Ex.: SBPqO – BOR; IADR – JDR; 

SOBEP – Trioral. 

 

Evento Nacional* 0,75 ilimitado ilimitado 

Evento Internacional* 1,0 ilimitado ilimitado 
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f) Resumo ou trabalho publicado em anais de eventos científicos sem corpo editorial ou 

Qualis. Ex.: CIOGO, CIOSP, CUGO. 

Evento Nacional 
0,25 2,0 4,0 

Evento Internacional 0,5 2,0 4,0 

 

 

 

g) Apresentação de trabalho em eventos científicos como autor principal**  

 

Evento no exterior 

(apresentação oral) 
1,5  3,0  6,0  

Evento no exterior  

(apresentação em 

pôster)   

1,0  2,0  4,0  

Evento promovido 
por instituição  

internacional no  

Brasil (apresentação 

oral)   

0,75  1,5  3,0  

 Evento promovido 
por instituição  

internacional no  

Brasil (apresentação 

pôster) 

0,5  1,0  2,0  

 
Eventos Nacionais 

(apresentação oral) 
0,5  1,0  

 

2,0  

 
Eventos Nacionais  

(apresentação em 
pôster) 

0,25  1,0  

 

2,0  
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h) Coautoria de trabalho científico em qualquer tipo de evento científico com publicação  

em anais  
-  0,2  1,0  

 

2,0  

i) Outras produções técnicas*** 

• Grupo 1: Patentes; Documentos elaborados para agências internacionais instituições 
nacionais, estaduais e municipais; Desenvolvimento de aplicativo e software.  

• Grupo 2: Desenvolvimento de material didático e instrucional; Desenvolvimento de 
produto e protótipos; Desenvolvimento de técnica; Editoria; Entrevista em Programa 
de rádio, TV, revistas e jornais; Artigos de divulgação; Mesa clínica (Maquete); Serviços 
técnicos (Elaboração de normas, protocolos e Programas para a Área de Odontologia; 
Consultorias e assessorias técnicas ou de políticas de saúde).  

• Grupo 3: Serviços técnicos (Pareceres para revistas científicas vinculadas ao Qualis da 

Área de circulação nacional; e Pareceres para revistas científicas vinculadas ao Qualis 

da Área de circulação internacional); Organização de eventos; Relatório de pesquisa; 

Cursos de curta duração (mínimo de 4 horas). 

  

Grupo 1  

Grupo 2  

  

  

Grupo 3  

  

  

1,0  

0,5  

  

  

0,25  

  

1,0  

  

2,0  

j) Participação em atividades de intercâmbio institucional relacionadas ao Programa 

(PROCAD, Linnaeus-Palme, doutorado sanduíche etc.)  

No Exterior (por mês)  0,5  3,0  6,0  

No Brasil (por mês)  0,25  1,0  2,0  

k) Participação como ouvinte em exames de qualificação e defesas de produto final do 

Programa de Pós-Graduação em Odontologia ou outros Programas stricto sensu, com 

presença integral comprovada  

A cada 2 participações  0,1  0,5  1,0  

l) Participação em ações de extensão A cada 32 horas  0,5  1,0  2,0  

m) Atividades de integração com a graduação e pós-graduação: coorientação de iniciação 

científica, coorientação em trabalho de conclusão de curso, monitoria realizada em 

disciplinas do PPGO 

  

A cada 30 horas  
0,5  1,0  2,0  
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Participação em banca 

examinadora de TCC  
0,5  1,0  2,0  

  

*Trabalho completo publicado ou aceito para publicação em periódico científico com corpo editorial e Resumo ou trabalho completo publicado em anais em 

periódico científico com corpo editorial com Qualis B1 ou superior nos últimos 12 meses, cujo discente for primeiro autor, terá um acréscimo 30% na pontuação 

destes itens. 

 

**Comprovação mediante certificado de apresentação da entidade organizadora. 

 

***Classificação da produção técnica baseada no documento de área CAPES para Odontologia, 2016. Disponível em:  

 https://capes.gov.br/images/documentos/Documentos_de_area_2017/18_odon_docarea_2016.pdf, Acessado em 23/06/2017. 
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APÊNDICE B –  

FORMULÁRIO PARA RELATÓRIO ANUAL DE DESEMPENHO DO PÓS-GRADUANDO  

  

  

Parte I: Informações gerais (a ser preenchida pelo/a pós-graduando)  

Nome do pós-graduando: ________________________________________________________________  Matrícula: _________________  

Ano de ingresso no PPGO: ________    Nível: (  ) Mestrado  ( ) Doutorado             

Orientador(a): ___________________________________________________________________________________________________________  

Exame de qualificação:  
Realizado em: _______/_________/________  Data prevista:  _______/_________/__________   (   ) Sem previsão de data  

Data limite para a qualificação: ___/_______ (mês/ano)Data limite para a defesa: ___/______ (mês/ano)  

Bolsista: (  ) Sim    (  ) Não            Agência de fomento: ___________________________________________________  

Fase atual de andamento do pós-graduando no curso (marcar com X as opções pertinentes):   
(  ) Obtenção de créditos   

(  ) Planejamento da pesquisa (Elaboração do projeto)  

(  ) Projeto em apreciação por Comitê de Ética  

(  )  Execução do projeto (Coleta de dados e outras etapas)  

(  )  Análise dos dados obtidos   

(  )  Redação da tese/dissertação e/ou artigos  

  

Período de realização do Estágio Docência:  _______/________/___________  a _____/________/_________   

(  ) Não realizado ainda  

   

  

Parte II: Atividades desenvolvidas (a ser preenchida pelo/a pós-graduando)  

  

1. Atividades relacionadas à integralização de disciplinas e créditos:  

1.1 Disciplinas obrigatórias cursadas no ano (listar): ___________________________________________________   
   

1.2 Número de créditos obtidos em disciplinas obrigatórias no ano: (     )  

1.3 Disciplinas optativas cursadas no ano (listar): ________________________________________________________     

1.4 Número de créditos obtidos em disciplinas optativas no ano: (     )  

1.5 Número de créditos em atividades complementares no ano: (     )  

1.6 Total de créditos obtidos até o momento:   (     )  

1.7 Número de créditos faltantes:   (     )  

1.8 Conceitos obtidos nas disciplinas cursadas (inserir a quantidade de cada conceito no total das disciplinas)  

Em disciplinas obrigatórias: A (     )   B (     )    C (     )    D (     ) Em 
disciplinas optativas: A (     )   B (     )    C (     )    D (     )  

  

 

Foto de rosto 
do  
 

pósgraduando  
Ano: ______   
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2. Atividades relacionadas ao desenvolvimento do projeto de dissertação/tese:  

2.1 Título e objetivo(s) do projeto:  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________  

2.2 O projeto apresenta financiamento? (  ) sim    (  ) não  

        Caso sim, especificar título do projeto, nome do coordenador, edital e agência de fomento:  

________________________________________________________________________________________________________________________  

  

2.3 O projeto envolve alunos de graduação (Iniciação científica e/ou TCC)?         (  ) sim    (  ) não  

Caso sim, fornecer os seguintes dados para cada aluno:  

Nome completo: ___________________________________________________  

 CPF: ___________________________  No de matrícula: _______________  

 Bolsista: (  ) sim  (  ) não  

Caso bolsista, informar agência de fomento e vigência da bolsa: _____________  

  

2.4 O projeto de pesquisa já passou pela aprovação da Coordenação de Pesquisa da FO-UFG?  

(  ) sim, está aprovado   (  ) sim, está em trâmite    (  ) não (justifique) _________________________  

2.5 O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa?  

   (  ) sim, está aprovado   (  ) sim, está em trâmite    (  ) não (justifique) _________________________  

2.6 Detalhamento das atividades do projeto da dissertação/tese desenvolvidas até o momento:  

______________________________________________________________________________________________________________________________  

2.7 Etapas a serem realizadas no próximo ano: ________________________________________________________________________  

2.8 Houve problemas ou dificuldades no desenvolvimento do projeto de pesquisa? (  ) sim   (  ) não   

Caso sim, informar quais foram e se foram solucionados ou não. ________________________________________________  

3. Outras atividades (conforme o Apêndice A desta norma):   

3.1 Participação como ouvinte em exames de qualificação e/ou defesa (inserir a quantidade de participação 
nos eventos)  

(       ) Exame de qualificação de mestrado   (       ) Exame de qualificação de doutorado  

 (       ) Defesa de mestrado       (       ) Defesa de doutorado  
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3.2 Participação em evento científico com apresentação de trabalho como autor principal e com publicação 
em anais  

 (      ) sim    (       ) não  

Caso sim, citar a referência completa: ________________________________________________________________________  

  

3.3 Publicação de artigo científico.      (      ) sim   (       ) não  

Caso sim, citar a referência completa do(s) trabalho(s) aceito(s) ou publicado(s) e o(s) respectivo(s) Qualis  

CAPES:  _____________________________________________________________________________________________________________________  

  

3.4 Submissão de artigo científico para publicação.       (      ) sim                 (       ) não  

Caso sim, citar o título do trabalho e o título e Qualis CAPES do periódico:  

  

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

  

3.5 Participação em outras produções técnicas.          (  ) sim    (  ) não  

Caso sim, quais? ________________________________________________________________________________________________  

3.6 Participação em atividades de intercâmbio institucional relacionadas ao Programa (PROCAD, 
LinnaeusPalme, doutorado sanduíche etc.).    (  ) sim  (  ) não  

  

3.7 Participação em atividades de desenvolvimento profissional.        (  ) sim    (  ) não  

Caso sim, qual(is)? _____________________________________________________________________________________________________   

3.8 Participação em projetos de extensão. (       ) sim   (       ) não  
  
Caso sim, qual(is)? ___________________________________________________________________________________________________  

  

3.9 Participação em atividades de integração com a graduação.     (       ) sim   (       ) não  

Caso sim, qual(is)?  __________________________________________________________________________________________________  

 

4. Faça uma auto avaliação do seu desempenho neste ano, justifique e explicite as dificuldades 

encontradas,  se pertinente:  

(   ) Satisfatório   (   ) Razoável   (   ) Não satisfatório  

  

Justifique: _____________________________________________________________________________________________________________  

  

  

Data: ____ / ____ / ___________  

Assinatura do/a pós-graduando: _______________________________________________________________ 
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Parte III:  Avaliação pelo orientador(a)  

  

  

1. Faça uma avaliação do desempenho do seu orientando neste ano, justificando-a e explicitando as 
dificuldades encontradas, se pertinente:  

(   ) Satisfatório   (   ) Razoável   (   ) Não satisfatório  

  

Justifique: ______________________________________________________________________________________________________________  

  

  

  

2. Em caso de doutorando cursando a partir do segundo ano, especificar se houve progresso 
significativo desde o último relatório de atividades.  (  ) sim       (  ) não   

  

       Justifique: ____________________________________________________________________________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Goiania,_____/_______/___________  

  

  

  

   __________________________________________________________________  

   Orientador  
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APÊNDICE C – PARECER SOBRE RELATÓRIO ANUAL DE DESEMPENHO DO PÓS-GRADUANDO   
  

Parte I: Identificação do relatório  

  

Nome do pós-graduando: _____________________________________Matrícula:_______  

Ano de ingresso no PPGO: __/__/____  

Nível: (  ) Mestrado  (  ) Doutorado        

Orientador(a): _________________________________________________________  

Previsão de término do curso: __/__/____  

Bolsista:  (   ) Sim     Não (   )   Caso sim, qual agência de fomento?_____________________  

  

Parte II: Parecer sobre o relatório de desempenho   

  

1. O aluno já cumpriu todos os créditos? (Doutorado: 26 créditos; Mestrado: 20 créditos)  

(  ) Sim   (  ) Não   

Total de créditos obtidos:   

Em disciplinas obrigatórias: ____ créditos, totalizando ____% do total desta categoria. Em 

disciplinas optativas: ____ créditos, totalizando ____% do total desta categoria.  

   

2. O desenvolvimento do trabalho de dissertação/tese parece estar adequado?  

(  ) Sim   (  ) Não  

Em caso negativo, justifique: __________________________________________________  

  

3. O relatório apresentado permite identificar se o estudante realizará a qualificação e a defesa dentro prazo?  

(  ) Sim   (  ) Não  

Em caso negativo, justifique: ___________________________________________________  

  

4. Quais atividades o pós-graduando desenvolveu neste ano? (Assinalar as alternativas abaixo, as quais 

constam no APÊNDICE A)  

  

(   ) Publicação de livro ou capítulo de livro.  

(   ) Publicação ou aceite de artigo científico.  

(   ) Submissão de artigo científico para publicação.         

(   ) Participação em evento científico com apresentação de trabalho como autor principal e com publicação 

em anais.  

(   ) Coautoria de trabalho apresentado em evento científico com publicação em anais.  

(   ) Participação em outras produções técnicas.  

(   ) Participação em atividades de intercâmbio institucional relacionadas ao Programa.  

(   ) Participação como ouvinte em exames de qualificação e/ou defesa.   

(   ) Participação em atividades de desenvolvimento profissional.          

(   ) Participação em projetos de extensão.       

(   ) Participação em atividades de integração com a graduação.  
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Parecer Final:  

(  ) Relatório Aprovado  

(  ) Relatório Aprovado com ressalvas  

(  ) Relatório Não aprovado  

  

Por favor, faça as observações que julgar pertinentes sobre a aprovação, ou não, do Relatório:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________   
  

  

Data: ___ / ___ / ______  

  

Nome do parecerista: ________________________________________________________  

  

__________________________________________________________________________  

Assinatura do(a) parecerista  

  

  

_________________________________________________________________________  

Presidente da Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente e de Pós-doutorado  
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APÊNDICE D - FORMULÁRIO PARA RELATÓRIO ANUAL DE DESEMPENHO DO PÓS-DOUTORANDO  

  

Data:______/________/_______________________  

Pós-doutorando: ___________________________________________________________________________________________________________  

Supervisor: __________________________________________________________________________________________________________________  

Período do relatório: ________/_________/_______________________ a ________/_________/_______________________  

1. Cumprimento das atividades previstas no plano de trabalho  

( )Excelente  ( )Muito bom  ( )Bom  ( )Regular  ( )Insuficiente  

Justificar pontos relevantes para os conceitos Excelente, Muito bom e Bom:  

_____________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________  

Justificar pontos negativos para os conceitos regular e insuficiente:  

_____________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________  

  

2. Proposição de atividades integradoras e inovadoras para o PPGO  

( )Excelente  ( )Muito bom  ( )Bom  ( )Regular  ( )Insuficiente  

Justificar pontos relevantes para os conceitos Excelente, Muito bom e Bom:  

_____________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________  

Justificar pontos negativos para os conceitos regular e insuficiente:  

_____________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________  

  

3. Colaboração com o fortalecimento das disciplinas, linhas de pesquisa do PPGO e iniciação científica  

( )Excelente  ( )Muito bom  ( )Bom  ( )Regular  ( )Insuficiente  

Justificar pontos relevantes para os conceitos Excelente, Muito bom e Bom:  

_____________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________  

Justificar pontos negativos para os conceitos regular e insuficiente:  

_____________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________  
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4. Produção científica com a equipe docente e discente do PPGO  

( )Excelente  ( )Muito bom  ( )Bom  ( )Regular  ( )Insuficiente  

Justificar pontos relevantes para os conceitos Excelente, Muito bom e Bom:  

_____________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________  

Justificar pontos negativos para os conceitos regular e insuficiente:  

_____________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________  

  

  

AVALIAÇÃO FINAL DE DESEMPENHO ANUAL PÓS-DOUTORANDO:  

(   ) Satisfatório   (   ) Razoável   (   ) Deficiente  

  

  

  

Goiânia,_____/_______/___________  

Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente e Pós-doutorado  

  

  

  

_________________________________________________________________ ____________________________________________________________ 

 _  _  

Membro docente 1 – Prof(a) Rejane Faria Ribeiro-Rotta  Membro docente 2 – Prof(a) Presidente da 
CBADPD  

  

  

_________________________________________________________________ ____________________________________________________________ 

 _  _  

 Membro docente 3 – Prof(a)  Membro discente – Doutorando(a)  

  


