
RELATÓRIO SEMESTRAL  

DISCENTES DO PPGLETRAS/FURG 
 

 

(O roteiro abaixo deve servir de modelo para a redação do relatório a ser apresentado por todos os 

discentes do Programa a cada rematrícula) 

 

REFERENTE AO ANO/SEMESTRE: ____________/______ 

 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO(A) ALUNO(A) 

1. 1 Nome: 

1.2 CPF nº: 

1.3 Matrícula nº:  

1.4 Nível (ME/DO): 

1.5 Ano/Semestre de Ingresso: 

1.6 Orientador(a): 

1.7 Coorientador(a) (se houver):  

1.8 Bolsa (CAPES/CNPq/FAPERGS/outra: especificar) (se for o caso): 

1.9 Ano/Mês de início da Bolsa (se for o caso): 

1.10 Data da última atualização do CV-LATTES: 

 

2 ATIVIDADES (descrição na forma tópicos) 

2.1 Disciplinas cursadas 

2.2 Participação em seminários, cursos livres, encontros, congressos (especificar se foi apresentador 

ou ouvinte)  

2.2.1 Nome do seminário/congresso/jornada 

2.2.2 Local e data do evento 

2.2.3 Título da comunicação (caso tenha feito apresentação) 

2.3 Participação, como ouvinte, nas seguintes defesas de dissertação e tese 

2.4 Participação em projetos e/ou grupos de pesquisa na área 

2.5 Participação em outras atividades afins 

2.6 Estágio de docência (se for o caso) (indicar disciplina em que foi realizado, período e professor 

responsável)  

2.7 Outras atividades 

 

3 PUBLICAÇÕES (descrição na forma tópicos) 

3.1 Artigos/resenhas em periódicos (título do artigo/da resenha, nome do periódico, ISSN, qualis/ 

meio de divulgação*) 

3.2 Livro/capítulo de livro (título do livro, título do capítulo do livro/verbete, ISBN, local de 

publicação, nome da editora, nº de páginas, meio de divulgação*) 

3.2 Texto completo/ resumo expandido em anais de eventos (título do resumo/do texto, título dos 

anais, ISBN/ISSN (se houver), nome do evento, local, meio de divulgação*) 

3.3 Demais publicações 

 

                                                             
* Identificar o meio de divulgação:  impresso, meio magnético, meio digital (CD, DVD), filme,  hipertexto (página 

da internet), outro (especificar), vários (quais). 



4 INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DA PESQUISA E REDAÇÃO DO PROJETO, DA 

DISSERTAÇÃO/TESE 

4.1 Título provisório do Projeto, da Dissertação/Tese 

4.2 Revisão bibliográfica 

4.3 Objetivos já alcançados 

4.4 Capítulos já redigidos e em fase de redação 

4.5 Demais informações pertinentes referentes ao Projeto, à Dissertação/Tese’ 

 

5 PERSPECTIVAS PARA O PRÓXIMO SEMESTRE (até 100 palavras) 

 

6 DATA E ASSINATURA 

 

7 PARECER DO(A) ORIENTADOR(A) SOBRE O DESEMPENHO DO(A) ORIENTANDO(A) COM 

ASSINATURA 


