ANEXO I
MODELO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES SEMESTRAIS

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

RELATÓRIO ? DO SEMESTRE ????.?

Mestrando: ?????????????????

Orientador: Dr. ?????????????????
Co-orientador: Dr. ??????????????????

Recife, ????

SUMÁRIO

1

Dados Gerais

?

2

Atividades Curriculares

?

3

Atividades Extracurriculares

?

4

Produção Bibliográfica

?

5

Atividades Relativas à Dissertação

?

6

Parecer do Orientador

?

7

Projeto (Relatório I) ou Dissertação em Andamento (Relatório II ou III)

?

1. DADOS GERAIS:



Titulo da Dissertação: xxxxxxxxxxxxxxxxxx



Aluno: xxxxxxxxxxxxxxxx



Orientador: Dr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.



Co-orientador: Dr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.



Data da matrícula inicial: xx / xx / xx.



Data de aprovação do projeto de pesquisa: xx / xx / xxxx. (só quando o projeto já tiver
sido submetido ao CCD)



Semestre ao qual corresponde o relatório: XXXX.X (ano.semestre)



Situação do relatório anterior: (aprovado; aprovado com modificações; reprovado)

2. ATIVIDADES CURRICULARES:

DISCIPLINAS

TOTAL DE CRÉDITOS ACUMULADO

CRÉDITOS

NOTAS

3. ATIVIDADES EXTRACURRICULARES:


Aulas ministradas (Ex.: Estágio docência na disciplina XXXXXXXXXX, ministrada
pelo Prof. Xxxxxxxxxx. Não podendo ultrapassar mais de 45h durante os dois anos de
mestrado.



Palestras, Mesas redondas, Minicursos ministrados, etc...

4. PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA


Em periódicos publicados



Em periódicos aceitos



Em periódicos em preparação



Livros ou Capítulos de Livro publicados



Livros ou Capítulos de Livro aceitos



Resumos expandidos publicados



Resumos expandidos aceitos



Resumos simples publicados



Resumos simples aceitos

5. ATIVIDADES RELATIVAS À DISSERTAÇÃO:


Atividades desempenhadas no semestre



Atividades previstas para o próximo semestre

6. PARECER DO ORIENTADOR: (ASSINAR OU ESCANEAR E INSERIR NO
RELATÓRIO)

7. PROJETO

(RELATÓRIO

I)

OU

DISSERTAÇÃO

EM

ANDAMENTO

(RELATÓRIO II OU III) (Desta forma vocês já estarão construindo a dissertação
e em cada relatório semestral esta parte irá consolidar-se até a versão quase final
entregue em seminário II e a versão final dissertação entre a banca de defesa):

ATENÇÃO

Ressaltamos que a matrícula está condicionada a entrega do relatório semestral, e
que a ausência de entrega do referido relatório culminará no desligamento do discente do
curso, fato que é de inteira responsabilidade do discente e seu respectivo orientador.

Ainda destacamos que em casos extremos, o desligamento do aluno não ocorrerá
por falta de uma segunda oportunidade por parte do PPG, mais sim pela falta de
compromisso do aluno no que se refere ao cumprimento de prazos e do regimento interno
do PPGE e da UFRPE.

A coordenação do PPGE-UFRPE

