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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: ESTUDOS DA LINGUAGEM

RESOLUÇÃO POSLETRAS Nº 006/2013
Regulamenta o Artigo 9º do Regimento,
estabelecendo os critérios para a entrega e
homologação dos relatórios semestrais de
atividades acadêmicas e de pesquisa dos
mestrandos do POSLETRAS.

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos da
Linguagem, da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições
legais,

RESOLVE:

Estabelecer os critérios para a entrega e homologação dos relatórios semestrais de
atividades acadêmicas e de pesquisa dos seus discentes, regulamentando o Artigo
9º do Regimento.

Art. 1º - O relatório semestral de atividades acadêmicas e de pesquisa,
conforme o Artigo 9º do Regimento do Programa, é um requisito obrigatório e passa
a ser exigido para a realização da matrícula dos alunos regulares no Programa de
Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem.
Art. 2º - Antes do início de cada semestre letivo, no período de matrícula, os alunos
regulares do mestrado deverão submeter ao Colegiado do Programa os seus
relatórios de atividades acadêmicas e de pesquisa referentes ao semestre letivo
anterior.
Parágrafo Único:

Esta Resolução não se aplica aos alunos ingressantes ou aos
concluintes que, até o último dia do prazo para a realização da
matrícula, tenham depositado suas dissertações na Secretaria
do Programa e agendado as datas de defesa.

Art. 3º - O relatório semestral de atividades acadêmicas e de pesquisa deverá
ser preenchido pelo mestrando em formulário próprio, anexo a esta Resolução, o
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qual reserva espaços para a avaliação e o parecer do orientador, devendo ser
datado e assinado por ambos.
§1º:

O mestrando deverá anexar ao relatório as cópias dos
comprovantes de todas as atividades acadêmicas e de pesquisa
realizadas externamente ao POSLETRAS.

§2º:

O mestrando deverá anexar ao relatório uma cópia impressa
atualizada do seu currículo Lattes.

§3º:

O mestrando cujo relatório semestral de atividades
acadêmicas e de pesquisa tiver sido reprovado pelo orientador
perderá o direito à bolsa de estudos imediatamente.

§4º:

O mestrando que tiver dois relatórios semestrais de
atividades acadêmicas e de pesquisa reprovados pelo
orientador, em semestres consecutivos ou não, será desligado
do POSLETRAS.

§5º:

O mestrando que discordar da avaliação e/ou do parecer do seu
orientador poderá interpor recurso junto ao Colegiado do
Programa, cujo protocolo deverá ocorrer, também, no mesmo
período de matrícula.

§6º:

O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Letras
apreciará e homologará os relatórios na sua reunião
subsequente ao período de matrícula, tomando as devidas
providências nos casos em que houver relatórios reprovados
pelos respectivos orientadores.

§7º:

Quando houver interposição de recurso por parte do mestrando
com relação à avaliação e/ou ao parecer de seu orientador, caso
o Colegiado o julgue procedente, designará entre seus membros
uma comissão composta por dois docentes e um discente para
avaliar o relatório e o respectivo recurso, além de consultar as
partes, a fim de emitir um parecer definitivo, no prazo de duas
semanas, o qual será homologado pelo Colegiado do
PROGRAMA.

§8º:

Enquanto não for concluído e homologado o julgamento do
recurso de que trata o Parágrafo 7º, as penalidades previstas
nos Parágrafos 3º e 4º não poderão ser aplicadas.
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Art. 4º - Os casos omissos e especiais serão decididos pelo Colegiado do
PROGRAMA.
Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor a partir do segundo semestre letivo de 2013.

Mariana, 7 de agosto de 2013.

Prof. Dr. José Luiz Vila Real Gonçalves
Presidente do Colegiado
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ANEXO À RESOLUÇÃO POSLETRAS 006/2013

RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADES ACADÊMICAS E DE
PESQUISA
Nome:
No. de matrícula:
Semestre de referência das atividades descritas:
Orientador:
Linha de pesquisa:

1. Disciplinas cursadas
No Programa:
a) _____________________________________
b) _____________________________________
c) _____________________________________
d) _____________________________________
Externas ao Programa:
e) _____________________________________
f) _____________________________________

- nota/conceito: _____________
- nota/conceito: _____________
- nota/conceito: _____________
- nota/conceito: _____________
- nota/conceito: _____________
- nota/conceito: _____________

2. Estágio docência
Disciplina: ________________________________________________________
Supervisor: _______________________________________________________
3. Participação em eventos
3.1. Título do evento: ________________________________________________
Nível: _______________ Data: ______________ Local: ____________________
Instituição promotora: ________________________________________________
( ) com apresentação de trabalho na categoria __________________________,
Intitulado _________________________________________________________,
( ) com a publicação do trabalho completo nos anais
3.2. Título do evento: ________________________________________________
Nível: _______________ Data: ______________ Local: ____________________
Instituição promotora: ________________________________________________
( ) com apresentação de trabalho na categoria __________________________,
Intitulado _________________________________________________________,
( ) com a publicação do trabalho completo nos anais
[Incluir outros, se necessário.]
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4. Publicações ou submissões de trabalhos
4.1. Título: ________________________________________________________
Periódico: _________________________________________________________
Status:
( ) publicado
( ) aceito ( ) somente submetido
Ano: __________________
4.2. Título: ________________________________________________________
Periódico: _________________________________________________________
Status:
( ) publicado
( ) aceito ( ) somente submetido
Ano: __________________
4.3. Título: ________________________________________________________
Periódico: _________________________________________________________
Status:
( ) publicado
( ) aceito ( ) somente submetido
Ano: __________________
[Incluir outros, se necessário.]

5. Outras atividades relevantes à formação acadêmica

6. Entrega do projeto definitivo no prazo? (até o final do 2º semestre do curso)
___ Sim
___ Não
___ Não se aplica
Comentários:

7. Realização do exame de qualificação no prazo? (até o 16º mês do curso)
___ Sim
___ Não
___ Não se aplica
Comentários:

8. Depósito da dissertação e agendamento da defesa no prazo? (até o 23º e 24º
meses do curso)
___ Sim
___ Não
___ Não se aplica
Comentários:
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9. Avaliação dos encontros e atividades de orientação
Na sua opinião, os encontros e sessões de orientação, presenciais ou à distância,
foram:
___ totalmente satisfatórios
___ satisfatórios
___ razoáveis
___ insuficientes
___ não ocorreram
Comente e justifique:

10. Avaliação do mestrando em relação ao orientador

11. Avaliação do orientador em relação ao mestrando

12. Parecer do orientador em relação ao desempenho do mestrando:
Aprovado

Reprovado

Mariana, _____ de __________________________ de 20______.

[assinatura do mestrando]

[assinatura do orientador]
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