Universidade Estadual de Feira de Santana
Departamento de Ciências Biológicas
Programa de Pós-Graduação em Botânica
Av. Universitária, s/n. 44031-460 Feira de Santana – BA
Fone/Fax: (0XX75) 3224 8132
e-mail: botanica@uefs.br

FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL

01. Nível:

( ) Mestrado

( ) Doutorado

02. Nome do aluno:....................................................................................
03. CPF. ............................................
04. Endereço residencial:
.........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
05. CEP: .................................... Fone:( ).................................. E-mail: ....................................
06. Período a que se refere o formulário: ........../......... a ........./...........
07. É bolsista:

sim (

)

não (

) Em caso positivo informar:

a)Instituição:.................................................................................
b) início da bolsa:. ............./...........
c) número de meses que já usufruiu: ..................................
08. Tem emprego:

sim (

)

não (

)

Em caso positivo, informar a Instituição

(empresa):....................................................................................................................... e o cargo:
.....................................................................................................................
09. Atividades discentes:
9.1 Disciplinas cursadas e em curso no período:
Nome

nº de
créditos

ano

9.2 Número de créditos exigidos:............ Número total de créditos obtidos ...................
9.3 Proficiência em Inglês:

sim (

)

não (

)

9.4 Exame Geral de Qualificação:

sim (

)

não (

)

10. Trabalhos e resumos publicados no período, incluindo: autor(es), ano, título, revista, vol., no de
páginas e CPF. de todos os autores. (use folha adicional se necessário).
11. Dissertação/Tese:
11.1 Título:

1

2
11.2 Marque a fase em que se encontra a sua dissertação/tese:
Definição do tema

(

);

Preparação do projeto

(

);

Coleta de dados

(

);

Processamento dos dados

(

);

Análise dos dados

(

);

Conclusão

(

);

Redação final

(

);

Apresentação da tese

(

);

11.3 Previsão para entrega da dissertação/tese: ............./.................
12.

Outras atividades relevantes realizadas no período: atividades fora do curso, atividades de
campo, estágios, etc. Se estágios, período, local, responsável, no de horas e nível de atuação).
(use folha adicional se necessário)

13. Observação do aluno: (use folha adicional se necessário)

14. Desempenho do aluno no período: (a ser preenchido pelo Orientador)
Ótimo (

)

Bom (

)

Regular (

)

Deficiente (

)

justifique:

Feira de Santana,..............de ................................................ de ...........

Aluno ......................................................................................................
Orientador (a) ......................................................................................................

2

