
Prezadas e prezados acadêmicos do Programa de Pós- Graduação em História 

Todos alunos e alunas do programa devem enviar seu relatório anual referente ao ano de 2016 

até o dia 03 de fevereiro de 2017.  O envio deve ser feito exclusivamente para o e-mail  

ppghistoria@gmail.com . Atenção este e-mail serve exclusivamente para receber os relatórios 

e não é checado com regularidade. Não deve ser usado para pedir informações e coisas assim.  

Em primeiro lugar, atualize seu curriculum lattes ainda no ano de 2016, até 31 de dezembro, 

de forma cuidadosa e completa.  

Os critérios para concessão e manutenção das bolsas continuarão os mesmos e estão 

publicados na página do programa (http://ppghistoria.ufsc.br/files/2012/01/criterios-

bolsa.pdf), e todos os alunos bolsistas ou não, devem enviar o relatório para o e-

mail ppghistoria@gmail.com com assunto Nome relatório 2016, exceto a avaliação do 

orientador (ficha de avaliação discente) que deverá ser enviada exclusivamente e diretamente 

pelo orientador para o mesmo e-mail. O prazo final para o envio do relatório é 03/02/2017. No 

caso dos alunos bolsistas, devem indicar se pretendem continuar recebendo a bolsa. Os que 

não são bolsistas devem indicar se tem interesse em receber bolsa. 

O relatório, enviado em apenas um arquivo pdf ou doc/docx,  deve conter: 

1. Dados de identificação:  

Nome 

Matrícula 

CPF 

Endereço, e-mail e telefone atualizados 

Linha de Pesquisa 

Orientador 

Título do Projeto 

Realizou qualificação ou não, data. 

2. Disciplinas realizadas no período 

3. Relato breve sobre a pesquisa para a realização da tese ou dissertação. (acervos 

consultados, eventuais mudanças no projeto e na metodologia, estágio atual frente ao 

cronograma previsto) 

4. Estágio de docência (se realizado no período).  Disciplina, professor, avaliação breve da 

experiência. 

5. Participação em eventos promovidos pelo Programa 

6. Participação em outros eventos acadêmicos ( inserir certificados) 

7. Publicações no período (ficha catalográfica e primeira página, com link se disponível) 

8. Outras atividades realizadas 

9. Breve auto avaliação 
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