MODELO PARA RELATÓRIO DE ATIVIDADES
BOLSISTA DE ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL
Identificação

Área de concentração:
Título do projeto de estágio pós-doutoral:
Nome do pós-doutorando:
Nome do supervisor do estágio:
Órgão financiador:
Data do início da bolsa:
Data de ingresso no PPGEGC:

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO ESTÁGIO
PÓS-DOUTORAL
1. Participação em grupo de pesquisa
Nome do grupo de pesquisa

2. Atividades de estágio e tutoria
2.1 Estágio Docência (Graduação)
Nome da disciplina, carga-horária da disciplina, professor da disciplina, atividades
exercidas, período da disciplina
2.2 Tutoria Docência (Pós-graduação)
Nome da disciplina, carga-horária da disciplina, professor da disciplina, atividades
exercidas, período da disciplina

3. Coorientação de trabalhos de mestrado e doutorado
Nome do aluno, título do trabalho, nome do professor orientador, nível (mestrado ou
doutorado), período da orientação

4. Participação em bancas de graduação, especialização, mestrado e
doutorado
Nome do aluno, título do trabalho, nome do professor orientador e co-orientador (se
houver, nível (graduação, especialização, mestrado ou doutorado), data da defesa e
número da portaria

5. Produção científica
5.1 Produção científica publicada (referenciar de acordo com a ABNT)
▪ Artigos publicados em periódicos nacionais (Qualis)
▪

Artigos publicados em periódicos internacionais (Qualis)

▪

Livro autoral

▪

Livro organizado

▪

Capítulo de livro

▪

E-book com mais de 50 páginas (autoral)

▪

E-book com mais de 50 páginas (organização)

▪

Artigos publicados em eventos nacionais

▪

Artigos publicados em eventos internacionais

5.2 Produção científica submetida
▪ Artigos submetidos em periódicos nacionais (Qualis)
▪

Artigos submetidos em periódicos internacionais (Qualis)

▪

Livro autoral no prelo

▪

Livro organizado no prelo

▪

Capítulo de livro no prelo

▪

E-book no prelo

▪

Artigos em eventos nacionais

▪

Artigos em eventos internacionais

6. Produção técnica e tecnológica
▪

Produto, processo ou patentes licenciadas

▪

Cultivar protegida, Cultivar registrada, Desenho Industrial registrado, Marca
registrada ou Topografia de circuito integrado registrada

▪

Programa de computador registrado

7. Participação em eventos científicos nacionais
Nome, local e data do evento

8. Participação em eventos científicos internacionais
Nome, local e data do evento

9. Realização de palestras, workshops, oficinas, minicursos, dentre
outros
Tipo de atividade (palestra, workshop, oficina, minicurso, outra), carga horária, local,
período de realização

10. Participação como avaliador de artigos de eventos
Nome, local e data do evento, quantidade de artigos avaliados

11. Participação como avaliador de artigos de periódicos científicos
Nome do periódico, período de avaliação dos artigos

12. Participação como membro de Conselho Editorial
Nome da Editora

13. Apoio ao desenvolvimento de projetos e ações estratégicas do
PPGEGC
Título, equipe, atividades desenvolvidas, órgão financiador (se for o caso), período do
projeto

14. Participação como avaliador de artigos de eventos e periódicos
científicos promovidos e apoiados pelo PPGEGC
Nome do periódico

15. Participação na organização de eventos promovidos e apoiados
pelo PPGEGC
Nome do evento, equipe organizadora, atividades desenvolvidas

16. Participação em reuniões de planejamento estratégico do PPGEGC
Data da reunião

17. Participação em reuniões de colegiado pleno do PPGEGC
Data da reunião

18. Outras atividades
Descrever outras atividades não contempladas nos itens anteriores

ESTÁGIO ATUAL DA PESQUISA
1. Plano de trabalho previsto e relato das atividades desenvolvidas.
2. Programa de trabalho para a etapa seguinte, com cronograma.
3. Ciência do supervisor do estágio pós-doutoral
Florianópolis, xx de xxxx de xxxx.

__________________________

Pós-doutorando

__________________________

Supervisor

