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AVALIAÇÃO DE MESTRANDOS E DOUTORANDOS 2018 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

1. Este documento tem o objetivo de orientar os pós-graduandos do PPGN sobre o preparo 
de documentação a ser submetida até a data 28/02/2018, referente às atividades 
desempenhadas no ano de 2017. 

2. Todos os pós-graduandos do PPGN deverão submeter seus relatórios de atividades 
referentes ao ano de 2017, por meio do preenchimento de formulário online, que será 
disponibilizado em breve. 

3. Os relatórios de atividades serão base de avaliação discente com vistas à 
renovação/distribuição de bolsas de estudo.    

4. Os critérios de pontuação dos itens do relatório de atividades serão disponibilizados em 
breve. 

5. Os documentos comprobatórios deverão ser inseridos no formulário em formato PDF.  

6. O histórico escolar e a ata da(s) qualificação(ões) também deverão compor a 
documentação, em formato PDF. 

7. A avaliação pelo orientador será realizada por meio de formulário prório a ser enviado 

diretamente ao docente pela secretaria do PPGN (em breve) 

 

ITENS DO RELATÓRIO  – ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2017 

1. Experiência em Docência  
 

 Aulas ministradas na graduação, (declaração do orientador ou responsável pela 
disciplina, contendo carga horária, tema e identificação da disciplina); participação 
como palestrante convidado em cursos de atualização ou eventos científicos (carta 
convite; cerificado do evento). 

 
 

2. Produção científica  
 

 Artigos científicos aceitos ou publicados em periódicos indexados; artigos submetidos; 
Livros/Capítulos de livros científicos publicados; resumos publicados em eventos 
científicos de abrangência internacional e nacional. 
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3. Outras atividades e distinções  

 

Item de avaliação Comprovação 

Prêmios e menções honrosas Cópia do certificado do prêmio 

Orientação de iniciação científica Disciplina no histórico escolar e declaração do orientador, 
identificando o aluno orientado, CPF, Título do Projeto e 

informação sobre publicação de resumo. 

Participação em projeto de extensão Declaração de orientador 

Atividades educativas à sociedade Escolas, ONGs, Hospitais, ou outra instituição de 
assistência à sociedade. Declaração de orientador com 

especificação do tema, carga horária e local da atividade 

Publicação em outros veículos 
(jornais, revistas) 

Cópia da matéria publicada 

Livro ou capítulo de livro técnico, 
didático ou pedagógico 

Cópia do livro/capítulo 

Participação em eventos científicos 
como apresentador de pôster ou 

oral 

Certificado do evento atestando atuação como 
apresentador 

Participação em eventos científicos 
como ouvinte 

Certificado de participação 

 
OBS.: Os critérios de pontuação para os itens da avaliação do bolsista serão divulgados 
oportunamente, em breve. 
 
 

 

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2018 

 
 
 

Profa. Dra. Anna Paola T. R. Pierucci 
Coordenadora do PPGN 

 
 


