FORMULÁRIO BANCA DE ACOMPANHAMENTO DE DISSERTAÇÃO
Discente:

Orientador (es):

Título do projeto:
Data da avaliação:
( ) 1ª banca de acompanhamento.
( ) 2ª banca de acompanhamento.
A banca ocorreu no prazo estipulado pelo regulamento do PPG (6 meses para a 1ª ou 18 meses para a 2ª)?
( ) sim ( ) não
Justificativa (quando negativo):
AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO ESCRITO E APRESENTAÇÃO ORAL
OBSERVAÇÕES AOS MEMBROS DA BANCA AVALIADORA:
- 1ª Banca de avaliação: O relatório deve conter no máximo 20 páginas divididas entre: introdução, objetivos, justificativa, material e métodos, resultados,
cronograma de execução e referências bibliográficas. Deve ser entregue até 10 dias úteis antes da avaliação aos membros da banca.
- 1ª Banca de avaliação: Tempo máximo de 30 minutos para apresentação.
- 2ª Banca de avaliação: o relatório deve seguir as normas de elaboração da dissertação (disponíveis no site do PPG), contendo todos os itens textuais conforme o
modelo selecionado pelo orientador, a saber, Modelo clássico: introdução, objetivos, justificativa, material e métodos, resultados, discussão, conclusão e
bibliografia; Modelo com inclusão de artigos: introdução, objetivos, justificativa, artigo(s), discussão, conclusão e bibliografia. Não há limites de páginas. Deve ser
entregue até 15 dias úteis antes da avaliação aos membros da banca.
- 2ª Banca de avaliação: Tempo máximo de 45 minutos para apresentação.

Entregou relatório escrito?
( ) sim ( ) não
Justificativa (quando negativo):
Nota relativa ao relatório escrito:
( ) ótimo;
( ) bom;
( ) regular;
( ) insuficiente.
Justificativa (quando regular ou insuficiente):
Avaliação apresentação oral (assinale o conceito com “X”)
Clareza e didática
Domínio das teorias e métodos
Uso do tempo durante a apresentação
Domínio da linguagem e da terminologia
Coerência com o relatório escrito
Respostas aos questionamentos
Compreensão geral
Justificativa (quando regular ou insuficiente):

ótimo

bom

regular

insuficiente
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ATIVIDADES ACADÊMICAS e/ou ADMINISTRATIVAS (PREENCHIMENTO PELO DISCENTE)
OBSERVAÇÕES AOS MEMBROS DA BANCA AVALIADORA:
- Membros da banca devem somente atentar se o tempo de realização do curso pelo aluno, e o tempo restante para finalizá-lo, estão compatíveis com o
cumprimento das disciplinas (24 créditos) e a aprovação na proficiência em língua inglesa.

Apresentação desse projeto em eventos científicos

( ) sim ( ) não
Justificativa (quando negativo):

Créditos em disciplinas
Aprovação na prova de proficiência em língua inglesa

(
(
(

) cumpridos.
) previstos para o semestre atual.
) sim ( ) não

Entregou o diploma de graduação?

(

) sim (

Artigo da
Dissertação

) não

( ) publicado;
( ) aceito;
( ) submetido;
( ) em fase de redação;
( ) não iniciou a redação.
Justificativa (quando não iniciada a redação):

ATIVIDADES ACADÊMICAS e/ou ADMINISTRATIVAS PARA DISCENTES QUE ESTIVEREM
REALIZANDO A SEGUNDA BANCA DE ACOMPANHAMENTO (PREENCHIMENTO PELO DISCENTE).

Preenchimento do formulário de indicação da banca examinadora de defesa de Dissertação ( ) sim
Em caso negativo, deve ser providenciado. A banca deve ser indicada pelo menos 90 dias antes da data desejada para defesa.
( ) não
RESULTADO FINAL:

(
(

) Bom
) Satisfatório:

o estudo possui qualidade e sua conclusão é viável dentro do prazo.
o estudo possui qualidade mas necessita modificações para que conclusão no prazo.
Sugestões da Banca:

(

) Insatisfatório:

o estudo possui deficiências e sua conclusão é inviável dentro do prazo.
Sugestões da Banca:

Programa de Pós-Graduação em Produtos Bioativos e Biociências (PPG-ProdBio) UFRJ-Macaé
Av. Aloízio da Silva Gomes, 50 - Novo Cavaleiros, Macaé - RJ, 27930-560
Tel: (22) 2141-4029 - E-mail: prodbio@macae.ufrj.br ou ppgprodbio@gamil.com

Nome examinador 1: _____________________________________
Assinatura examinador 1:__________________________________

Nome examinador 2: _____________________________________
Assinatura examinador 2:__________________________________

Nome orientador: ________________________________________
Assinatura orientador: ____________________________________
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