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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
Centro de Ciências Exatas 

Programa de Pós-Graduação em Química 
 

RESOLUÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO Nº 03/2015 
 

 
Estabelece normas e critérios para 
os Relatórios de Atividades dos 
Discentes no Programa de Pós 
Graduação em Química da UFES 
 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Química, em sua 
2ª Reunião Ordinária, realizada em 04 de maio de 2015 resolveu aprovar 
Critérios e Normas do Relatório de Atividades Discente do Programa de 
Pós-Graduação em Química do Centro de Ciências Exatas da 
Universidade Federal do Espírito Santo. 
 

Art. 1º. Os alunos deverão entregar anualmente, até dia 28 de fevereiro 
(para os discentes que entraram no programa no primeiro semestre) e até 
dia 31 de julho (para os discentes que entraram no programa no segundo 
semestre) de cada ano relatório de atividades, o qual será avaliado por 
professores do Programa. 

§ 1º - Caso o aluno não entregue o relatório não poderá requerer 
matrícula no semestre seguinte e sua bolsa será suspensa. 

§ 2º - O segundo relatório anual do mestrado será substituído pela 
dissertação de mestrado e o quarto relatório anual do doutorado será 
substituído pela tese de doutorado. Caso o aluno juntamente com 
orientador verificarem que não conseguirão realizar defesa dentro dos 24 
meses no mestrado ou 48 meses no doutorado, será devido o relatório de 
atividades em até 22 meses ou 46 meses respectivamente, juntamente 
com o pedido de prorrogação de prazo com a devida justificativa. 

§ 3º - O relatório discente deverá ser minucioso, sendo dividido em: 1) 
Disciplinas cursadas no período (incluir nome da disciplina, breve resumo 
do que aprendeu na disciplina, nota obtida), 2) Trabalhos publicados e/ou 
submetidos a periódicos indexados, resumos em congresso ou outros 
tipos de produção bibliográfica no período, 3)  Descrição detalhada das 
atividades de pesquisa desenvolvidas no período, com ênfase na 
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 evolução da execução do projeto de pesquisa (introdução, objetivos, 

metodologia, resultados e discussão, bibliografia), 4) Plano de atividades 
a serem desenvolvidas para o próximo período, 5) Avaliação do 
desempenho do(a) aluno(a) pelo orientador e 6) Avaliação da orientação 
a ser feita pelo(a) aluno(a) 
 
Art. 2º. Os casos omissos ou excepcionalidades serão resolvidos pela 
CPPQUI. 
 
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de aprovação pelo 
CPPQUI, revogando-se todas as disposições em contrário. 
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