



* Este relatório (com o anexo) deverá ser entregue 05 dias antes do último dia para entrega dos resultados finais a SECREGE, constante no calendário acadêmico da UESC.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPP
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - DCB
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR - PPGGBM


RELATÓRIO DE ATIVIDADES*

Dados de identificação
Nível: 
Ano de referência:      
Período: 
Módulo: 
Nome do aluno:      
N° matrícula:      
Início do curso:      

Bolsa: 
Nome do orientador:      
Área de Concentração: 
Linha de pesquisa: 

1. DESEMPENHO ACADÊMICO NO PERÍODO
1.1. Resultados obtidos relativos à dissertação ou tese

Título do projeto de pesquisa:      
	Houve mudanças de projeto no período? 
	Em caso afirmativo, informar aqui o título do novo projeto:       e anexar uma cópia desse novo projeto.
	Situação da dissertação ou tese: 
Época prevista para o término da dissertação ou tese (mês/ano):      
	Os resultados relativos a dissertação ou tese serão apresentados em um anexo contendo obrigatoriamente:

a) As figuras ou tabelas e respectivas análises relativas aos resultados obtidos no decorrer do período. Cada figura deve ser autoexplicativa e apresentada em formato requerido para publicação. Se necessário para ajudar no entendimento dos resultados, elementos de metodologia ou de bibliografia podem ser inseridos; 
b) Uma breve discussão dos resultados obtidos (pontos positivos e dificuldades) e as perspectivas em relação ao cronograma e aos experimentos previstos (até 1/2 pagina). Mudanças em relação aos objetivos e/ou cronograma devem ser explicados e justificados.

NÃO é necessário apresentar: resumo, introdução, revisão de literatura nem justificativa.

IMPORTANTE: A redação deste anexo é obrigatório para todos os alunos de mestrado e doutorado exceto para os bolsistas FAPESB que poderão anexar, se for mais conveniente, o relatório do período correspondente no formato exigido pela FAPESB.


1.2. Atividades realizadas (listar)

Curso extracurricular, indicando título/instituição/data/tipo de participação (participante/palestrante/organizador/outro) Anexar o comprovante de participação no curso:
     
	Participação em eventos com apresentação de trabalho Anexar o comprovante de resumo, indicando título do trabalho/autores/nome do evento/cidade/país/data/número de volume e páginas:

     
	Artigos Anexar o artigo na sua forma atual (pdf, submetido, em preparação, etc) e/ou comprovante de submissão ou aceite: 
	Aceitos ou publicados, indicando autores/título/revista/ano/número de volume e páginas/fator de impacto da revista:

     
	Submetidos indicando, autores/título/revista/ano/fator de impacto da revista:

     
	Em preparação indicando, autores/título/revista pretendida/fator de impacto:

     
	Outras atividades ou informações relevantes:      





______________________________
Assinatura do aluno


2. PARECER DO ORIENTADOR (até 1000 caracteres):
     


Conclusão: 
 Aprovado
 Reprovado


_______________________________
Assinatura e carimbo do orientador

Data de entrega do relatório:      





