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RESOLUÇÃO PPGMET No 01/2011 
 

Estabelece normas para o Relatório 
Semestral de Acompanhamento 
Discente dos alunos do Programa de 
Pós-graduação em Meteorologia da 
Universidade Federal de Campina 
Grande - PPGMET-UFCG.  

 
O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Meteorologia, no uso de suas 

atribuições,  
 
RESOLVE:  
 

Art. 1o – Instituir o Relatório Semestral de Acompanhamento Discente - RSAD. 
O objetivo do RSAD é permitir ao PPGMET um acompanhamento das atividades 
desenvolvidas pelo aluno ao longo do seu Mestrado ou Doutorado. 
 

Parágrafo Único – O RSAD deve ser elaborado semestralmente, e entregue 
nos meses de março e setembro. 

 
Art. 2o – O RSAD deve fornecer, em cada versão, uma descrição das 

atividades desenvolvidas no Programa, além de indicar as atividades previstas para 
os períodos subsequentes. 
 

Parágrafo Único – O RSAD deve conter, em cada versão: 
1) descrição das atividades desenvolvidas no semestre, incluindo publicações, 

submissões de trabalhos, etc; 
2) texto mostrando o estado de desenvolvimento da dissertação ou tese, 

quando for o caso; 
3) atividades futuras, indicando com clareza as próximas etapas de 

desenvolvimento do Mestrado ou Doutorado. 
 

Art. 3o – O RSAD deve ser elaborado pelo discente, conter a avaliação do 
orientador e ser analisado por um terceiro docente, que será o avaliador do relatório. 

 
§1

o
 – O avaliador de que trata o caput deste artigo é indicado pelo orientador do 

discente e deve acompanhar os demais relatórios do mesmo aluno. 
 
§2

o
 – Para possibilitar uma avaliação objetiva, o RSAD deve trazer as 

informações solicitadas no ANEXO I desta Resolução. 
 
Art. 4o – O avaliador tem 1 (um) mês para analisar o RSAD e emitir seu 

parecer. 



 
Art. 5o – Após apreciação pelo Colegiado do PPGMET, será dado ao discente 

e ao orientador conhecimento da avaliação final, em cada semestre. 
 
Art. 6o – Os casos omissos serão apreciados pelo Colegiado do Programa. 

 
Art. 7o – Revogam-se todas as disposições anteriores e esta Resolução entrará 

em vigor na data de sua aprovação.  
 

Colegiado do Programa de Pós-graduação em Meteorologia da Universidade  
Federal de Campina Grande, em 06 de Julho de 2011. 
 
 
 

Prof. Enio Pereira de Souza  
Presidente  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ANEXO I) 

 

 

RELATÓRIO SEMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO DISCENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO SEMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO DISCENTE 

Senhor (a) Orientador (a), 

Ao encaminhar o relatório semestral de atividades de seu orientado à secretaria do 

PPGMET, favor anexar o seguinte questionário devidamente preenchido.  

A ser preenchido pelo(a) aluno(a). 

 

1. Nome do (a) aluno (a): 

_________________________________________________________________ 

2. Nome do (a) orientador (a): 

_________________________________________________________________ 

3. Início da orientação: (mês/ano): __________________/_____________________ 

4. Nível de estudo:         Mestrado      (     )                Doutorado       (     ) 

5. Título do Trabalho (Dissertação/Tese): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Fase em que se encontra no Programa: 

(    ) Cursando disciplinas 

(    ) Definição do tema de Dissertação/Tese 

(    ) Preparação e apresentação do projeto de Dissertação/Tese, incluindo a  

revisão de literatura 

(    ) Coleta de dados 

(    ) Processamento e análise de dados 

(    ) Redação final 

(    ) Conclusão e defesa da Dissertação/Tese 

 

7. Já concluiu os créditos?    Sim (     )      Não (    ) 

     Se não, qual o porcentual concluído?   ______% 

 

8. Já fez o Exame de Qualificação?    Sim  (     )      Não  (    ) 

     Se não, qual é a previsão de realização (mês/ano)?  ______/_______ 



A ser preenchido pelo (a) orientador (a). 

 

9.   Com que frequência se reúne com o (a) aluno (a)? 

Semanal  (    )   Mensal  (    )   Outra  (    )  especificar_______________________ 

10.  Avaliação do desempenho do (a) aluno (a):  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

11.  Avaliação das atividades propostas para o semestre seguinte: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12. Resumo do desempenho:        Bom  (      )        Regular  (      )        Deficiente (     )   

13. Época (mês/ano) prevista para defesa da Dissertação/Tese: _____/_______ 

14. Nome do (a) avaliador(a): 

_____________________________________________________________________ 

 

 

  Campina Grande _______ de ________________ de ___________ 

 

 

 

____________________________________ 
        Assinatura do(a) Orientador(a) 



A ser preenchido pelo (a) avaliador (a). 

 

 

15. Avaliação da evolução do (a) aluno (a) no Programa: 

(Considere a definição dos objetivos, pertinência da revisão bibliográfica, metodologia, 

publicações, etc.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

16. A evolução do projeto aponta para sua conclusão dentro do prazo previsto? 

Sim (    )       Não  (    ) 

Em caso negativo, favor comentar sobre os possíveis entraves. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

  Campina Grande _______ de ________________ de ___________ 

 

 

 

 

____________________________________ 
        Assinatura do (a) Avaliador(a) 

 

 


