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RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADES ACADÊMICAS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO
SENSU

Nome:

Matrícula:

Data da concessão do afastamento pela SME:

Tipo de afastamento: Parcial ( ) Total ( ) Semestre Referência: 2019.1

Curso (MESTRADO OU DOUTORADO/EM QUÊ): E-mail:

Número de Semestres no Programa
(incluindo o atual): Instituição de Ensino:

Telefone residencial: Telefone celular (operadora):

É responsabilidade do(a) servidor(a) entregar o relatório devidamente preenchido com letra legível até 30/08/2019.
Caso o servidor não entregue este relatório, fica a SME autorizada a suspender o afastamento para estudo nos termos
do parágrafo único do art. 8º da Portaria nº 692/2019 - SME.
Ao término do curso, o(a) servidor(a) deverá entregar um CD no qual constem gravados a dissertação ou tese, já
defendida, bem como uma cópia da ata de aprovação e do histórico escolar junto com este relatório (material a ser
encaminhado à biblioteca virtual da SME para catalogação e formação de um banco de teses e dissertações).

Atividades realizadas no 1º (PRIMEIRO) semestre de 2019: disciplinas e créditos, desenvolvimento da dissertação ou tese,
estágio docência etc .

Nome de disciplinas cursadas e conceitos
obtidos:

Estágio docência (se sim, qual
disciplina e curso):

Atividades da dissertação ou tese no
semestre de referência:

Total de créditos cursados: Total de créditos a serem cursados:

Produção Científica no Semestre de Referência: palestras, artigos, participação em grupo de pesquisa, defesas, seminários,
minicursos, etc. (atividades complementares realizadas – produção intelectual com comprovação anexa)
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Outras atividades acadêmicas do semestre: como tutorias em EAD, ensino (graduação e pós), etc.

Informações específicas sobre atividades obrigatórias do doutorado ou mestrado relativas à qualificação e ao projeto

Projeto defendido: Sim ( ) Não ( ) Se não defendeu indique a previsão
Data:

Previsão da Defesa da Dissertação ou Tese
Data:

Comentários do servidor: sobre o impacto da pesquisa acadêmica no desenvolvimento de suas atividades em sala de aula
(resumidamente).

Assinatura do Servidor: Data:

Comissão Especial de Avaliação (Espaço reservado à comissão – não escreva neste espaço)

Assinatura do Avaliador: Data:


