Instituto de Ciências Humanas
Programa de Pós-Graduação em História

RELATÓRIO DISCENTE
Nome:
Nível:

Semestre de referência:
 Mestrado

 Doutorado

Ano de ingresso:

Linha de Pesquisa:

Matrícula:

Orientador:

Bolsista: Sim

Não

Instruções: Este relatório deve ser preparado semestralmente por cada estudante regular do PPGHIS/UnB.

Responda ao que se pede em cada quesito, detalhando as atividades realizadas e o planejamento para os
próximos semestres. As informações colhidas fornecem subsídios aos relatórios institucionais do PPGHIS/UnB.
Além disso, facilitam o acompanhamento das atividades dos estudantes e permitem identificar problemas
diversos que podem afetar negativamente o andamento dos estudos.

1

Cronograma do trabalho
O cronograma apresentado no pré-projeto/projeto ou na defesa de projeto/exame de
qualificação está em dia? Caso contrário, explicite os motivos que levaram a atrasos no
cumprimento das tarefas, bem como as medidas a serem adotadas para solucioná-los.

2

Orientação
Manteve contato com o(a) orientador(a) ao longo do semestre (presencial e/ou eletronicamente)
de modo a garantir o avanço do trabalho?

3

Disciplinas
Que disciplinas foram cursadas no semestre? Quantos créditos lhe faltam para integralizar o
número mínimo de créditos necessário para a titulação? Justifique os eventuais atrasos na
obtenção de créditos em disciplinas.

4

Defesa de pré-projeto/exame de qualificação
Realizado: Sim Não
Caso ainda não tenha sido realizado, informe a data prevista para a realização da atividade.
Mestrandos do terceiro semestre em diante e doutorandos do quinto semestre em diante, que
ainda não tenham realizado a atividade, devem justificar a sua situação.

5

Apresentação de trabalhos em eventos científicos
Registre os eventos de que participou ao longo do semestre passado, bem como aqueles de que
pretende participar no próximo semestre. Esclareça se essas atividades foram planejadas com o
orientador.

6

Trabalhos publicados
Caso tenha publicado trabalhos no semestre, ou tenha trabalhos acadêmicos no prelo, informe
as referências bibliográficas.

7

Estágio docente
Realizado: Sim Não Parcialmente
A realização de estágio docente 1 e 2 é obrigatória para doutorandos que recebam bolsa da
CAPES e opcional para os demais estudantes. O doutorando bolsista-CAPES que ainda não tenha
concluído as duas fases do estágio deve justificar a situação e indicar quando o pretende fazer.

8

Atividades acadêmicas no PPGHIS
Enumere as atividades (eventos, palestras, cursos de extensão, defesas) organizadas pelo
PPGHIS das quais participou ao longo do semestre.

Local e data:
Assinatura:

