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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DISCENTES1 

 

 

Capa: deverá conter o nome do Programa de (Pós-graduação em Geografia Física), o título do 

documento (Relatório anual de atividades discentes), o curso (Mestrado ou Doutorado), o ano 

de referência do relatório, o título do projeto de pesquisa e os nomes do aluno e do orientador) 

 

 

Itens do relatório: (sendo o caso, usar a menção “não se aplica”) 

 

 

1. Disciplinas cursadas: listar e indicar o conceito e a frequência obtidos em cada uma. 

 

2. Exame de qualificação: mencionar data e resultado, ou previsão de data.  

 

3. Estágio de desenvolvimento da pesquisa: descrever resumidamente o objetivo da pesquisa e a 

fase na qual a mesma se encontra em relação ao cronograma original. Incluir atividades como: 

realização de pesquisa bibliográfica e de fontes de dados; obtenção de dados empíricos em 

campo (descrevendo sucintamente os campos e os dados obtidos em cada um), análises de 

laboratório, resultados parciais e redação do texto. Apontar dificuldades encontradas, quando 

houver.  

 

4. Atividades acadêmicas correlacionadas 

 

 Estágios: listar descrevendo resumidamente os objetivos, a instituição na qual 

foram realizados, os resultados obtidos e a importância para a pesquisa. As 

atividades do PAE serão incluídas neste item.  

 

 Participação em Eventos Científicos: listar cada um incluindo título, data, 

local, tipo de participação (apresentação de trabalho - oral/pôster, como membro 

da comissão organizadora ou comissão científica etc.). Mencionar a fonte de 

                                                 
1 A ser entregue por todos os alunos, bolsistas ou não, até o dia 31 de janeiro de cada ano em que estiver vinculado ao 

programa. O aluno ficará dispensado da entrega no ano em que a previsão de entrega do trabalho final se dê no 

primeiro semestre. Entregar uma versão impressa na secretaria de pós-graduação (até 10 páginas), com parecer e 

assinatura do orientador. 
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auxílio à participação quando for o caso. Aqui podem ser incluídos colóquios e 

seminários promovidos pelo orientador ou pelo programa. 

 

 Cursos, palestras e defesas: listar os cursos que participou ou ministrou e as 

palestras que proferiu ou assistiu, e as defesas que assistiu ou participou.  

 

 Projetos ou grupos de pesquisa a que se vincula: listar o título, o coordenador 

e sua veiculação institucional, os objetivos do projeto ou do grupo e mencionar 

como sua pesquisa se insere nos mesmos. Mencionar eventual registro de grupo 

de pesquisa (CNPQ, Fapesp etc). 

 

 Trabalhos de campo para levantamento de dados da pesquisa. Descrever 

quantos, duração, local e outras fontes consultadas. 

 

 Frequência com que se comunica com seu orientador.  

(   ) semanal   (   ) quinzenal   (   ) mensal    (   ) bimestral  

 

 

5. Publicações: listar na forma de referência bibliográfica, organizando em subitens:2  

 

 Artigos em periódicos: mencionar classificação da Capes (A1, A2...) ou fator de 

impacto quando houver. 

 Livro ou Capítulo de Livro: mencionar classificação da Capes (L4, L3...) quando 

houver. 

 Trabalhos em Eventos Científicos: mencionar se se trata de resumo, resumo 

expandido ou trabalho completo.  

 Outras Produções: listar aquelas que não se encaixam no item acima, a exemplo 

de relatórios técnicos, notícias para a mídia etc. 

 

Obs.: Trabalhos submetidos ou no prelo também podem ser citados e assim identificados. 

 

 

6. Autoavaliação: descrever sucintamente como avalia o seu desempenho acadêmico com base 

nos itens anteriores. 

 

                                                 
2 Usar formulário específico fornecido pelo programa. 
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7. Programação das atividades: listar e inserir cronograma de atividades para o ano que se inicia, 

indicando o prazo final de entrega. 

 

 

PARECER DO ORIENTADOR REFERENTE AO RELATÓRIO 

 

(      ) Aprovo  

 

(      ) Reencaminho para que seja reformulado em 30 dias 

 

(      ) Reprovo 

 

 

Observações: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

São Paulo, ........ de ...................  de 20.... 

 

 

 

 

Prof.(a) Dr.(a)..................................................................................................  

(Orientador) 


