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REQUISITOS DE INFORMAÇÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO 

DOS BOLSISTAS CAPES/DS DO PPGDR 

 

O sistema de acompanhamento do desempenho acadêmico de que trata o Art. 11, item IV, do 

Regulamento de Bolsas de estudo do PPGDR, incluirá indicadores que serão atualizados 

semestralmente e analisados anualmente. Cada um dos indicadores é detalhado a seguir em 

termos da sua descrição, do(s) objetivo(s) que se busca(m) com a sua avaliação, de quais são as 

fontes de informação que lhe dão subsídio e dos limites aceitáveis definidos pelo colegiado. 

 

Participação em bancas e seminários 

Descrição do indicador: número de participações de cada bolsista em bancas de qualificação, 

bancas de defesa e Seminários de Pesquisa II. 

Objetivo: proporcionar ao bolsista um aprendizado multidisciplinar alinhado às pesquisas 

desenvolvidas no PPGDR; motivar o bolsista à participação crítica, por meio da observação, 

análise e questionamento dos trabalhos de pesquisa realizados no PPGDR. 

Fonte da informação: listas de presenças de cada evento, que são elaboradas e armazenadas pela 

secretaria do PPGDR. 

Limite mínimo admissível: 5 bancas de defesa por ano; 5 bancas de qualificação por ano; todos os 

seminários de pesquisa II (a ausência deve ser justificada). 

 

Desempenho nas disciplinas  

Descrição do indicador: coeficiente de desempenho. 

Objetivo: garantir a “formação de recursos humanos de alto nível”, como estabelece o Art. 1º. do 

Regulamento do Programa de Demanda Social da CAPES. 

Fonte da informação: sistema acadêmico. 

Limite mínimo admissível: 9,0 

 

Realização do estágio de docência 

Descrição do indicador: data de início do estágio de docência; data de término do estágio de 

docência. 

Objetivo: atender ao Art. 18 do Regulamento do Programa de Demanda Social da CAPES. 
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Fonte da informação: documento de Solicitação para Realização de Estágio de Docência; 

documento de Avaliação de Desempenho do Aluno em Estágio de Docência. Esses documentos 

devem ser coletados e armazenados pela secretaria do PPGDR. 

Limite máximo admissível: conclusão do estágio de docência em até 18 meses após o início do 

curso. 

 

Realização de atividades referentes ao PPGDR 

Descrição do indicador: registro das datas e horários em que o bolsista esteve realizando 

atividades referentes ao PPGDR. 

Objetivo: garantir que o bolsista tenha interação com os demais alunos do PPGDR, professor 

orientador e demais professores do programa. 

Fonte da informação: ficha específica a ser atualizada e armazenada pelo professor orientador do 

bolsista. 

Limite mínimo admissível: 4 períodos de 4h semanais, sendo que 2 desses períodos podem ser 

utilizados para participação em aulas das disciplinas do PPGDR em que o bolsista esteja 

regularmente matriculado. A substituição das permanências por outras atividades não presenciais 

deve ser autorizada pelo orientador. 

 

 

Publicação em eventos e periódicos científicos 

Descrição do indicador: número de artigos publicados em eventos; número de artigos submetidos 

para publicação em periódicos; número de artigos aceitos para publicação em periódicos. 

Objetivo: garantir que o bolsista colabore de maneira efetiva para o cumprimento pelo PPGDR 

dos requisitos da CAPES relacionados à publicação científica. 

Fonte da informação: ficha específica a ser atualizada e armazenada pelo professor orientador do 

bolsista. 

Limite mínimo admissível: um artigo publicado em congresso nacional ou internacional/ano; um 

artigo submetido/ano para periódico com avaliação igual ou superior ao estrato B2 na área de 

Planejamento Urbano e Regional/Demografia. Os artigos devem ser elaborados em colaboração 

com professores do PPGDR. 

 

Prazo de defesa da dissertação 

Descrição do indicador: data de início do mestrado; datas de previsão e realização da qualificação; 

datas de previsão e realização da defesa. 
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Objetivo: garantir que o bolsista realize a defesa de sua dissertação até o prazo regulamentar de 

24 meses, estabelecido pela CAPES. 

Fonte da Informação:  ficha específica a ser atualizada e armazenada pelo professor orientador do 

bolsista. 

Limites máximos: qualificação em até 12 meses do ingresso no PPGDR. Excepcionalmente, por 

solicitação devidamente justificada do professor orientador e com aprovação do colegiado, o 

prazo poderá ser estendido em até três meses. 

 

Colaboração no planejamento e execução dos eventos oficiais do PPGDR 

Descrição do indicador: número de eventos oficiais do PPGDR que o bolsista ajudou a planejar 

e/ou executar. 

Objetivo: garantir que o bolsista participe de maneira efetiva das atividades oficiais do PPGDR; 

propiciar o desenvolvimento das habilidades de realização de eventos do bolsista. 

Fonte da Informação: ficha específica a ser atualizada e armazenada pelo professor orientador do 

bolsista 

Limites mínimos: colaboração em pelo menos um evento por ano. 

 


