
Orientações da Coordenação do PPGMA para 

a apresentação dos relatórios semestrais dos mestrandos 

 

Relatório semestral: deverá ser apresentado pelos mestrandos, com o “ciente” 

do (a) orientador (a), após a conclusão de cada semestre letivo. Será pré-requisito para a 

inscrição em disciplinas do semestre seguinte e para a marcação da banca de qualificação 

e de defesa da dissertação e/ou produto. 

  

Formatação do relatório semestral: 

O relatório deverá ser apresentado nos seguintes moldes: 

– Capa: com identificação do mestrando, projeto, orientador (a) etc. (ver modelo 

na página 18). 

– Formato: fonte Times New Roman, corpo 12; espaçamento 1,5 cm; margens 

superior e esquerda 3 cm; margens inferior e direita 2 cm; 

– Observância às regras de citação, de referenciação (oportunidade de o discente 

se familiarizar com as mesmas). Ver: 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/manuais/FCRB_Manual_de_referencias

_bibliograficas_e_citacoes_resumido.pdf  

 

Sobre o conteúdo do relatório: 

 O relatório deve ser feito com uma mínima organização de introdução, 

desenvolvimento e conclusão. O mestrando deverá: 

 

 

 

  NA INTRODUÇÃO: 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/manuais/FCRB_Manual_de_referencias_bibliograficas_e_citacoes_resumido.pdf
http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/manuais/FCRB_Manual_de_referencias_bibliograficas_e_citacoes_resumido.pdf


a) Somente no primeiro relatório, dizer o porquê de ter optado em fazer 

mestrado no PPGMA, qual era seu pensamento inicial, e anexar o projeto de pesquisa 

(que foi reformulado ao longo da disciplina Metodologias de Pesquisa). 

b) Apresentar o cronograma planejado para o semestre em referência. 

 

 

NO DESENVOLVIMENTO: 

c) Discriminar as disciplinas às quais assistiu naquele semestre. 

d) Dizer quantas reuniões teve com seu orientador no semestre; que leituras 

e tarefas realizou segundo a orientação. Comentar se cumpriu o cronograma proposto ou 

se houve um replanejamento e informar o que pretende fazer no semestre seguinte. 

e) Relatar de que eventos acadêmicos participou, seja assistindo a 

comunicações, seja apresentando. Comentar se participou de alguma capacitação 

profissional que de alguma forma esteja ligada à temática ou aos objetivos de seu 

projeto.  

f) Quando estiver próximo à qualificação ou à defesa final, relatar as tarefas 

realizadas naquele semestre para o desenvolvimento da pesquisa e construção do texto.  

 

NA CONCLUSÃO: 

g) Fazer uma avaliação sobre as disciplinas, comentando de que forma cada 

uma delas contribuiu para o seu conhecimento e para o seu projeto. 

h) Apresentar uma reflexão sobre seu crescimento acadêmico e 

produtividade no semestre (resultados obtidos, dificuldades enfrentadas). 

 

 

REFERÊNCIAS bibliográficas: leituras que o bolsista tenha feito no semestre.  

Além do texto, o mestrando pode acrescentar anexos com fichamentos, 

levantamentos, produtos que tenha construído, levantamentos que tenha realizado, 

divulgação etc. 

 



                                                                                          

 

Relatório do ___ semestre 

 

 

 

 

 

por 

nome do mestrando 

 

 

 

 

Relatório semestral apresentado ao PPGMA, 

relativo às atividades desenvolvidas no ___ 

semestre de _____, sob a orientação de 

____________________.  

  

 

 

 

Rio de Janeiro 

mês ano 

 


