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PRODUÇÃO DISCENTE  
 

Caros Alunos, 

 

Tendo em vista a necessidade de informações sobre as atividades e produção científica dos 

alunos matriculados no Programa de PG em Biologia Microbiana para preenchimento de 

relatórios bem como subsidiar decisões sobre a distribuição das Bolsas da CAPES e CNPq, 

venho solicitar que entregue até o dia ____ um relatório de atividades, conforme 

informações abaixo. 

 

Atenciosamente, 

 

Profa. Ricardo Henrique Krüger 

Coordenador 

PG em Biologia Microbiana 

 

 

NOME:  _____________________________________________ Matrícula: ___________ 

 Informo:   ___  NÃO TER PRODUÇÃO no período 

     ___  TER PRODUÇÃO no período, como discriminado abaixo 

 

DATA:   /      /      ASSINATURA: _____________________________________________ 

 

CIENTE DO ORIENTADOR: ______________________________________________ 

 

INFORMAÇÃO NECESSÁRIA 

1. Anexar uma cópia do seu histórico escolar.  

 

2. Anexar uma cópia atualizada do seu Currículo Lattes  

 

3. Para alunos de doutorado, Bolsistas do CNPq, incluir um relatório financeiro 

simples (Não é necessário incluir as Notas Fiscais, mas estas devem ser mantidos 

durante 5 (cinco) anos caso seja pedido uma auditoria dos gastos pelo CNPq) 

contendo informação sobre: 

 

A quantidade total recebido (desde o início da bolsa) R$ 

Despesas com Custeio  

Relação de gastos nas rubricas  

a. Despesas com Material de consumo  

b. Despesas com Transporte  

c. Diárias   
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d. Pagamento de Pessoa Física  

e. Pagamento de Pessoa Jurídica  

Material Permanente  

Material Bibliográfico  

Soma  

O saldo restante em seu poder  

 

DADOS REFERENTES À PRODUÇÃO CIENTÍFICA: 

 

1. Artigos publicados em periódicos (Indicar o link de acesso ou anexar uma cópia 

impressa caso não existe em formato digital): 

Referência completa – autores, título, periódico, volume, página inicial e final e, 

sempre que possível, o número do ISSN da revista e o DOI 

 

2. Participação em Congressos e Simpósio (não precisa enviar comprovante) 

 

Nome do evento:  

Local do evento  

Data do evento  

Título(s) do(s) Trabalho(s)  

Nome(s) do(s) co-autor(es)  

 

3. Projeto aprovado (individual ou como participante): 

Informações sobre apoio financeiro recebido com título do projeto, equipe 

responsável, agência financiadora, inclui apoio recebido para participação em 

congressos, etc. Não inclui recursos advindos do PPG Biologia Microbiana ou 

do DPP. 

 

4. Relatório técnico: 

Referência completa incluindo órgão a que foi encaminhado. 

 

5. Outras informações que achar importante (por exemplo): 

Manuscritos aceitos para publicação 

Cursos ou estágios realizados  

Participação como monitor em disciplina 

Pareceres ad hoc, etc. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

1. Indicar se o(s) trabalhos são oriundos de seu projeto de Mestrado/Doutorado;. 

2. Se tiver um co-autor que não é discente ou docente no programa de PG em Biologia 

Microbiana, favor incluir o nome completo da pessoa bem como o número do seu 

CPF (ou passaporte) para facilitar o preenchimento do Relatório de Atividades da 

CAPES. 

 


