
 
 

PROGRAMA MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS 

    
DICAS PARA PREENCHIMENTO DO PLANO DE ATIVIDADES DO 

ESTUDANTE 
 
É	 importante	 sempre	 baixar	 o	 modelo	 de	 plano	 que	 está	 disponível	 no	 site	 do	 curso	no	
momento	da	construção	do	plano	semestral.	Evite	utilizar	planos	do	semestre	anterior	e	trabalhar	
modificando-o.	 Isso	causa	erros.	Além	disso,	podem	ter	sido	aprovadas	modificações	no	plano	de	
um	semestre	para	outro.	O	plano	disponível	no	site	sempre	estará	atualizado. 
 
IDENTIFICAÇÃO 

Nome: _____________________________________________________________ 

No. Matrícula: _______________________ 

Instituição (IES): _________________________________________________ 

Orientador: _______________________________________ IES: _____________ 

Coorientador: _____________________________________ IES.: ____________ 
Só se inclui nome de coorientador após a aprovação da coorientação nas comissões local e geral 

do PMPGCF, conforme previsto no nosso regimento 

Programa:  (__) Mestrado                   (__) Doutorado 

Data de Início do Curso: ____/____ 

                                      (mês)/(ano) 

 
DISCIPLINAS 

Disciplinas já cursadas: 
Incluir apenas aquelas cursadas e concluídas com aprovação. No caso de disciplinas cursadas em 

outros cursos ou IES, para as quais será necessário solicitar aproveitamento de créditos, elas só 

devem ser consideradas cursadas após aprovação do aproveitamento. Se o aproveitamento foi 

solicitado elas podem ser incluídas na lista de disciplinas a serem cursadas no presente semestre. 

Disciplina           Instituição  Nº. Créditos 

1. ______________________________________   _______________ ____________ 

2. ______________________________________   _______________ ____________ 

3. ______________________________________   _______________ ____________ 

Total de créditos cursados na área de concentração: ______________ 
Observar classificação das disciplinas na página do curso, ou no histórico. 

Total de créditos cursados no domínio conexo: ______________ 

Observar classificação das disciplinas na página do curso. 



Total de créditos cursados em IES nucleadoras: ______________ 

A lista de IES nucleadoras esta disponível no site do PMPGCF. 

Total  ______________ 

 

Disciplinas a serem cursadas no presente semestre: 

Disciplina           Instituição  Nº. Créditos 

1. ______________________________________   _______________ ____________ 

2. ______________________________________   _______________ ____________ 

3. ______________________________________   _______________ ____________ 

 

Disciplinas a serem cursadas a cada semestre de curso (previsão): 
Não esquecer de incluir o semestre/ano. Indicar nominalmente a disciplina que pretende cursar. 

A comissão de curso sugere que, em especial para as disciplinas de IES nucleadoras, seja prevista 

a conclusão do crédito no mínimo 1 semestre antes do prazo de defesa, assim, em caso de 

reprovação, o pós-graduando terá tempo hábil para cumprir os créditos. 

Semestre/ano e Disciplina         Instituição  Nº. Créditos 

1. ______________________________________   _______________ ____________ 

2. ______________________________________   _______________ ____________ 

 

AO FINAL DO CURSO: 

Total de créditos na área de concentração: ______________ 
Observar classificação das disciplinas na página do curso, ou no histórico. Atentar ao cumprimento 

do número mínimo exigido de créditos na área de concentração (mestrado = 16C, sendo que 

destes no min 8C na Nucleadora; doutorado = 24C, sendo que destes no min 12C na Nucleadora). 

Total de créditos no domínio conexo: ______________ 
Não há requisitos mínimos nem obrigatoriedade de cursar disciplinas do domínio conexo. 

Total de créditos em IES nucleadoras: ______________ 
Atentar ao cumprimento do número mínimo exigido de créditos cursados em IES nucleadoras 

(mestrado = 8C, doutorado = 12C). 

Total de créditos cursados: ______________ 

Observar para que o número mínimo seja atendido (mestrado = 24C; doutorado = 36C). 

 

(Adicionar linhas, se necessário)  

* Mestrado: 22C em disciplinas + 2C Elaboração da dissertação (esta última conta como 

disciplina) 

* Doutorado: 30C em disciplinas + 6C Elaboração da tese (esta última conta como 

disciplina) 



 
 
PROJETO DE PESQUISA 

Título do Projeto: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Local(is) de Execução: ___________________________________________________ 

Financiador (se for  o caso): ____________________________________________ 

RESUMO DO PROJETO: 

(máximo 1 página) 

 

Fases do Projeto (indique o semestre, além de local e atividades a serem desenvolvidas 

durante a coleta de dados): 

(1)  Elaboração:  

 

(2)  Coleta de Dados – terço inicial:  

 

(3)  Coleta de Dados – terço médio: 

 

(4) Coleta de Dados – terço final: 

 

(5) Análise dos Dados:  

 

(6) Redação: 

 

Previsão do Exame de Qualificação (doutorandos): (    ) Semestre de 2____. 
Incluir semestre/ano em que está prevista a realização do exame de qualificação, ou informar que 

já foi realizado, se for o caso. 

Previsão da Defesa: (    ) Semestre de 2____. 
Incluir semestre/ano em que está prevista a defesa de dissertação ou tese. Observar os prazos. 

(Entregar projeto resumido ao final do 1º. Semestre – Máximo 10 páginas) 

 
Relacione a produtividade científica esperada relacionada ao Projeto 
(Apresentações em eventos, publicações, etc). 
Sugere-se indicar o quantitativo de produção previsto: número de artigos e seu qualis, participação 

em eventos e outros tipos de produção. 

Caso já haja produção, informar e apresentar a referencia.  

 
 
 



PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: 

Previsão da Prova de Proficiência em Língua inglesa: (    ) Semestre de 2____. 
Incluir semestre/ano em que está prevista a realização da prova, ou informar que já foi realizada e 

validada, se for o caso. 

Previsão da Prova de Proficiência na segunda língua estrangeira (doutorandos):  

(    ) Semestre de 2____.  Língua elegida: _____________________ 
Incluir semestre/ano em que está prevista a realização da prova, ou informar que já foi realizada e 

validada, se for o caso. 

 

 
 

Data: ____/____/_____ 

 

___________________________   ___________________________ 

     Assinatura do Aluno                     Assinatura do Orientador 

        

      __________________________________ 

      Assinatura do Coorientador (se for o caso) 


