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 PPG

  HISTÓRIA
UFJF                                                      

 

UFJF, 4 de janeiro de 2017. 

 

Prezados discentes, 

 

Esperamos que todos tenham tido um bom Natal e uma boa passagem de ano. 

E que as energias tenham sido renovadas pera o novo ano que ora se inicia. 

Como o momento é de planejar, seguem algumas informações relevantes para 

vocês, na condição de discentes de nosso Programa: 

 

- DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES: 

1) Todos os mestrandos (turmas 2015 e 2016) e doutorandos (turmas 2013, 2014, 2015, 

2016), bolsistas ou não, deverão apresentar relatório das atividades realizadas em 2016. 

O relatório deverá ser enviado para o e-mail da Coordenação do Programa de Pós-

Graduação de História (ppghisufjf@gmail.com), em arquivo formato PDF, até o dia 05 

de fevereiro de 2017. 

2) Para os mestrandos (turma 2015) e doutorandos (turma 2013), o Relatório Anual de 

Atividades deve conter no máximo 15 laudas, ser apresentado em um único arquivo PDF 

e contemplar: 

a) Plano atualizado de redação da dissertação ou tese, com pequena ementa de cada 

capítulo, contemplando as fontes e os objetivos que neles serão trabalhados; bem como 

o estágio da redação de cada um deles. 

b) Demais atividades desenvolvidas no ano (participação em eventos, publicações, etc). 

c) Cópia do Currículo Lattes ATUALIZADO no mês de entrega do relatório, personalizado 

de forma a conter tão somente os dados relativos ao ano de 2016. 

d) Apresentação de cópia simples dos comprovantes em uma via. 
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3) Para os mestrandos (turma 2016) e doutorandos (turmas 2014, 2015 e 2016), o 

Relatório Anual de Atividades deve conter no máximo 15 laudas, ser apresentado em 

um único arquivo PDF e contemplar: 

a) Desempenho acadêmico nas disciplinas cursadas, mediante apresentação de histórico 

escolar, incluindo estágio-docência. 

b) Resumo da pesquisa no limite de uma página. 

c) Cronograma geral atualizado, contendo as atividades (etapas) já concluídas e as 

futuras, incluindo pesquisas empíricas, pesquisas bibliográficas, sistematização e análise 

de dados, redações provisórias. 

d) Plano de redação da dissertação e/ou tese, com pequena ementa de cada capítulo, 

contemplando as fontes e os objetivos que neles serão trabalhados e em quais períodos. 

e) Demais atividades desenvolvidas no ano (participação em eventos, publicações, etc). 

f) Cópia do Currículo Lattes ATUALIZADO no mês de entrega do relatório, personalizado 

de forma a conter tão somente os dados relativos ao ano de 2016. 

OBS:  O relatório de atividades deverá obedecer a estrutura definida nos itens 2 ou 3. 

g) Apresentação de cópia simples dos comprovantes em uma via. 

 

- DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DOS BOLSISTAS FAPEMIG: 

1) Conforme orientação recebida da PROPP, os bolsistas (mestrandos ou doutorandos) 

FAPEMIG durante o ano de 2016, além de apresentar o relatório anual de atividades, 

deverão preencher o formulário 2.14 e entregá-lo na Gerência de Bolsas da Pró-reitoria 

de Pós-Graduação e Pesquisa, impresso, datado e assinado até 30 de janeiro de 2017. 

Esse formulário encontra-se disponível no site do Programa (Área dos alunos – Bolsas- 

Formulários). 

- DAS QUALIFICAÇÕES: 

1) Os mestrandos (turma 2016) deverão qualificar-se até 31 de agosto de 2017. O 

agendamento da qualificação deverá ser feito na Secretaria do Programa com o mínimo 

de 30 dias de antecedência da data definida pela banca para a realização da 

qualificação. O formulário para pedidos de agendamento também se encontra no sítio 

do PPGHIS, aba Formulários 

2) Os doutorandos (turma 2014), tendo em conta o que estabelece o Art. 54º do 

Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal 
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de Juiz de Fora, aprovado em 2010, deverão qualificar-se até 28 de fevereiro de 2017. 

O agendamento da qualificação deverá ser feito na Secretaria do Programa com o 

mínimo de 30 dias de antecedência da data definida pela banca para a realização da 

qualificação. 

- DAS PRORROGAÇÕES DAS QUALIFICAÇÕES: 

1) MESTRANDOS (turma 2016): Em casos excepcionais, o colegiado poderá ampliar o 

prazo por até dois (02) meses, mediante requerimento (modelo consta no Sítio) 

justificado do interessado, acompanhado de parecer do Orientador. A solicitação de 

prorrogação deverá ser feita em formulário próprio e entregue na Secretaria do 

Programa até o dia 30 de junho de 2017. Os pedidos serão analisados na primeira 

reunião do Colegiado do Programa no mês de julho. 

2) DOUTORANDOS (turma 2014): Em casos excepcionais, o colegiado poderá ampliar o 

prazo por até dois (02) meses, mediante requerimento justificado do interessado, 

acompanhado de parecer do Orientador. A solicitação de prorrogação deverá ser feita 

em formulário próprio (modelo encontra-se no Sítio) e entregue na Secretaria do 

Programa até o dia 27 de janeiro de 2017. Os pedidos serão analisados na primeira 

reunião do Colegiado do Programa 

no mês de fevereiro. 

- DAS DEFESAS DE DISSERTAÇÃO OU TESE: 

1) Os doutorandos (turma 2013) e os mestrandos (turma 2015), tendo em conta o que 

define o Regimento Interno do Programa (Art. 7º; parágrafo único), aprovado em 2010, 

deverão realizar as defesas das suas dissertações ou teses até 28 de fevereiro de 2017. 

O agendamento da defesa deverá ser feito em formulário próprio e entregue na 

Secretaria do Programa com 30 dias de antecedência da data definida para a defesa. 

- DAS PRORROGAÇÕES DAS DEFESAS DE DISSERTAÇÃO OU TESE: 

1) Por motivo excepcional, o mestrando ou doutorando poderá solicitar ao Colegiado do 

Programa prorrogação por até seis meses para a realização da defesa. A solicitação de 

prorrogação deverá ser feita em formulário próprio e entregue na Secretaria do 

Programa até o dia 27 de janeiro de 2017. Os pedidos serão analisados na primeira 

reunião do Colegiado do Programa no mês de fevereiro. 

- DAS BOLSAS DOS VETERANOS (RENOVAÇÃO E CONCESSÃO DE BOLSAS 

NOVAS): 



4 
 

1) Os mestrandos (turma 2016) e os doutorandos (turmas 2014 e 2015 e 2016) poderão 

requerer a renovação ou a concessão de uma bolsa de estudos. O requerimento de 

renovação ou concessão de bolsas deverá ser enviado junto com o Parecer do 

Orientador (processo de renovação de bolsas ou concessão de bolsas novas – disponível 

no Sítio) para o e-mail da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História 

(ppghisufjf@gmail.com) até 05 de fevereiro de 2017. 

 

Desejando a todos um bom ano de 2017, despedimo-nos, 

Atenciosamente, 

 

Prof. Dra. Cláudia M. R. Viscardi 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História da UFJF 

 

 


