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Instruções gerais sobre o preenchimento do Relatório Semestral do Aluno 
 

 

1) Marque o curso de ingresso: 

 

a) Se for doutorando(a): 

 

 MESTRADO          DOUTORADO 
 

 

b) Se for mestrando(a): 

 

 MESTRADO          DOUTORADO 
 

  
2) Ano e semestre de referência do relatório:  

 

Ex: 01/2017, 02/2017, 01/2018, 02/2018 ... 

 

3) No campo “Disciplinas cursadas no semestre”: 

 

 - preencher apenas com as disciplinas que foram cursadas no ano e semestre de referência do 

relatório; 

 

- se as disciplinas estiverem com as notas em aberto, indicar apenas o nome da disciplina e o campo 

"Conceito/nota" deverá ficar em branco. 

 

4) No campo “Situação Atual”: 

 

a) marcar "creditação" se estiver cursando disciplinas eletivas, obrigatórias e/ou Estágio Docência I 

ou Estágio Docência II ou 

 

b) marcar "elaboração de dissertação/tese" se já cumpriu a creditação mínima exigida nas 

disciplinas eletivas, obrigatórias e/ou Estágio Docência I ou Estágio Docência II. 

 

5) Creditação: 

 

- verificar o histórico escolar no SIGA (https://siga.ufjf.br/); 
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- cada disciplina no programa equivale a 3 (três) créditos, inclusive o Estágio Docência I e Estágio 

Docência II; 

 

- Dissertação de Mestrado: equivale a 6 (seis) créditos; 

 

- Tese de Doutorado: equivale a 8 (oito) créditos; 

 

- Atenção: cada disciplina aproveitada equivale a 3 (três) créditos. 

 

-mestrado: creditação mínima exigida no total: 21 (vinte e um) créditos, sendo 15 (quinze) créditos 

de disciplinas obrigatórias e eletivas e 6 (seis) créditos em "Dissertação de Mestrado"; 

 

-doutorado: creditação mínima exigida no total: 32 (trinta e dois) créditos, sendo 24 (vinte e quatro) 

créditos de disciplinas obrigatórias e eletivas e 8 (oito) créditos em "Tese de Doutorado"; 

 

Atenção: os(as) alunos(as) bolsistas, além de cumprirem a creditação mínima exigida em disciplinas 

eletivas, obrigatórias e dissertação/tese (mestrado: 21 créditos; doutorado: 32 créditos), deverão 

cumprir os créditos em Estágio Docência I e Estágio Docência II. 

Resumindo: 

 

Bolsistas do curso de mestrado: 

 

- (21 créditos em disciplinas eletivas, obrigatórias e dissertação) +(3 créditos em Estágio Docência 

I) = 24 créditos 

 

Bolsistas do curso de doutorado: 

 

- (32 créditos em disciplinas eletivas, obrigatórias e tese) + (3 créditos em Estágio Docência I) +( 3 

créditos em Estágio Docência II) = 38 créditos 

 

- No campo “Número de créditos adquiridos até o momento”, inserir o total da creditação já cursada 

e, se for o caso, somada com a creditação obtida por aproveitamento de crédito. 

Resumindo: 

 

a) soma de todas as disciplinas cumpridas no curso de ingresso ou 

 

b) soma de todas as disciplinas cumpridas no curso de ingresso com as disciplinas que foram 

inseridas no histórico escolar por meio de aproveitamento de crédito. 

 

6) No campo “Número de créditos restantes para complementação do curso”, preencher com o 

resultado da subtração da creditação mínima exigida do curso (mestrado: 21 créditos; doutorado: 32 

créditos) pela soma de todas as disciplinas registradas no histórico escolar (inclusive, se for o caso, 

das disciplinas inseridas no histórico escolar por aproveitamento de crédito).  

Atenção: os(as) pós-graduandos(as) bolsistas considerarão a creditação mínima exigida do curso 

com a inclusão dos créditos em estágio(s) docência(s), ou seja, creditação mínima do curso de 

mestrado equivalente a 24 créditos e creditação mínima do curso de doutorado equivalente a  38 

créditos. 

 

7) Para preencher os campos “Linha de pesquisa” e “Projeto de pesquisa (do/a orientador/a)”com as 

informações necessárias, acessar o link http://www.ufjf.br/ppgletras/sobre-o-programa/linhas-de-

pesquisa/projetos-de-pesquisa/. 
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8) O(a) pós-graduando(a) deverá entregar o Relatório Semestral do Aluno devidamente preenchido 

ao/à professor(a) no momento da solicitação do parecer e da assinatura do(a) orientador(a). 

 

9) O parecer e a assinatura do(a) orientador(a) são indispensáveis para a entrega do Relatório 

Semestral do Aluno impresso à secretaria do PPG. Os casos excepcionais deverão ser informados 

por e-mail ao endereço eletrônico ppg.letras@ufjf.edu.br para avaliação da coordenação do 

programa. Atenção: o Relatório Semestral do Aluno somente será entregue sem a prévia anuência 

do(a) orientador(a) ou em outra condição excepcional mediante a autorização do(a) coordenador(a) 

do programa (decisão unânime do Colegiado em reunião do dia 16/08/2017).  

 

10) Anexar ao Relatório Semestral do Aluno a cópia do Currículo Lattes atualizado (os certificados 

são dispensáveis); 

 

11) O preenchimento do Relatório Semestral do Aluno é responsabilidade conjunta e exclusiva 

dos(as) orientandos(as) e dos(as) orientadores(as). 

 

12) O Relatório Semestral do Aluno deverá ser entregue impresso e em sua integralidade, ou seja, 

com as 6 (seis) páginas, independente do não preenchimento de todos os itens. A impressão poderá 

ser feita na frente e no verso da mesma folha; 

 

13) Entregar o Relatório Semestral do Aluno impresso sempre na data e horário determinados pela 

coordenação do programa, devidamente preenchido e assinado pelo(a) discente e pelo(a) 

orientador(a); 

 

14) No momento da impressão do Relatório Semestral do Aluno, favor não desconfigurar o 

documento. 

 

15) A secretaria do programa não poderá imprimir, preencher ou retificar informações do Relatório 

Semestral do Aluno; 

 

16) TODOS(AS) os(as) alunos(as) do programa deverão entregar o Relatório Semestral do Aluno 

impresso; 

 

17) As informações a serem preenchidas no Relatório Semestral do Aluno devem SEMPRE 

respeitar o ano e o semestre de referência do documento. 

 

18) O Relatório Semestral do Aluno está disponível no site do programa 

(http://www.ufjf.br/ppgletras/formularios/).  

 

19) A entrega do Relatório Semestral do Aluno com o parecer favorável e assinatura do(a) 

orientador(a) equivale a 2 pontos na análise para concessão e manutenção de bolsas. 
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