
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS - DCH - CAMPUS VI - CAETITÉ 

PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM ENSINO, LINGUAGEM E SOCIEDADE – PPGELS 
 

NORMATIVA PARA ORIENTAÇÃO DOS BOLSISTAS NO ÂMBITO DO PPGELS 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Linguagem e Sociedade (PPGELS) 
Campus VI da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, considerando a necessidade de definir as obrigações dos bolsistas do programa; 

 
RESOLVE: 

 
 
Estabelecer normas internas e procedimentos necessários para os bolsistas que 
integram o programa. 

 
O mestrando do PPGELS poderá ser bolsita amparado pela Pró-reitoria de Pesquisa e Ensino 
de Pós-graduação (PPG), pela Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia (FAPESB), pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo Conselho 
Nacional de Pesquisa (CNPQ) e por outras agencias ou instituições de fomento à pesquisa e à 
ciência. 

 

Procedimentos para a solicitação 

 

 Art. 01 - Das obrigações do bolsista PPGELS. 

I - dedicação integral às atividades do programa de pós-graduação. 

II - quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades profissionais e sem 
percepção de vencimentos. Só será aceito o vínculo se o contrato de bolsa permitir. 

III - comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante às normas definidas pela 
instituição promotora do curso. 

IV - caso possua relação de trabalho com a instituição promotora do programa de Pós-
Graduação, só será aceito o vínculo se o contrato de bolsa permitir. 

V - realizar estágio de docência de acordo com o estabelecido no Regimento de Estágio do 
PPGELS. 

VI - dispor de no mínimo 10 horas semanais e no máximo de 20 horas semanais para 
desenvolver sua pesquisa no laboratório vinculado ao seu orientador, ou em outro laboratório a 
ser definido pelo orientador ou coordenação do programa, quando o orientador demandar a 
necessidade da pesquisa em laboratório. 

VII – qualificar-se até o final do terceiro semestre. 

VIII – defender no prazo de 24 meses, com prorrogação permitida somente após solicitação via 
Processo SEI, com justificativa e aprovação do Colegiado Pleno. 

IX - ter cumprido os créditos das disciplinas obrigatórias, eletivas e optativas até o final do 
primeiro ano. 

X- enviar semestralmente para o e-mail do programa (ppgels@uneb.br) relatório do bolsista com 
comprovantes quando necessário. “Modelo anexado ao final da normativa”.  

XI - participar de pelo menos um evento científico durante o curso de mestrado, apresentando o 
seu projeto de pesquisa em co-autoria com o orientador. Deverá anexar o certificado no relatório 



semestral em que tiver participado do evento. 

XII - respeitar os prazos e demandas reportados pelas agencias ou instiuições de finaciamento. 

XIII - atender a todas as demandas das agencias e instituições de fomento. 

Art. 02 - Os casos omissos não tratados nesta normativa serão analisados pelo Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino, Linguagem e Sociedade. 

 

Caetité, 04 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO – RELATÓRIO SEMESTRAL DO BOLSISTA 
Bolsista 

 

CPF 

 

Telefone (fixo e celular) 

 

E-mail 

 
 

 

Instituição 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 

 

Programa 

Programa de Pós-Graduação em Ensino, 
Linguagem e Sociedade (PPGELS) 

 

Modalidade 
Profissional - Stricto sensu 
 
 

Orientador 

 

 CPF 
 

 
 
 

Título do Projeto:  
 
 
 

Duração da Bolsa:    
 

Período abrangido por este Relatório:    
 

 

1. HOUVE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO PROJETO?  
Em caso afirmativo, anexar ofício do Programa de Pós-Graduação com as devidas justificativas e a versão completa do novo 
projeto. 

(   ) Sim                  (   )  Não 
 
2. HOUVE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE ORIENTADOR?  
Em caso afirmativo, anexar ofício do Programa de Pós-Graduação com as devidas justificativas e informando o vinculo do 
orientador com a instituição. 

 (   ) Sim                 (   ) Não 
3. RESULTADOS OBTIDOS 
Informar, de forma circunstanciada, os resultados efetivamente alcançados no período, relacionando-os aos propostos no 
cronograma físico, justificando aqueles que não foram alcançados. 

 
 

 

4. PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA GERADA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA  

Houve ao longo desta pesquisa, trabalhos individuais ou em cooperação, submetidos e/ou publicados?  

Quantificar 

   Relatórios/ notas técnicas [    ]      

   Anais [  ]   

   Trabalhos apresentados em eventos científicos [    ]   

   Artigos publicados em periódicos [   ]      

   Listar e comprovar 

 
 

5. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO  

Houve participação em eventos correlatos com a pesquisa desenvolvida?  

Nome do Evento:   

Data:                          Apresentação de Trabalho  Sim [     ]  Não [     ]   
 
 



6. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, EM TERMOS DE SUA CAPACITAÇÃO, 
AMADURECIMENTO E CRESCIMENTO PROFISSIONAL (A SER RESPONDIDA PELO 
BOLSISTA) 

[    ] Acima das expectativas [    ] Correspondeu às 
expectativas 

[    ]  Acrescentou pouco 

 

 

AVALIE, NUMA ESCALA DE 1 A 5 (SENDO 1 = MUITO FRACA E 5 = EXCELENTE), OS SEGUINTES ITENS: 
  

[   ] Orientação recebida 
[   ]  Infra-estrutura da instituição 
[   ]  Relacionamento com a equipe de pesquisa 
[   ]  Quantidade e qualidade do trabalho desenvolvido 
 

JUSTIFIQUE SUA AVALIAÇÃO, INDICANDO OS PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS. 

 

7. Projeção da qualificação (informar ao final do primeiro ano)_______________________________________ 
 
8. Projeção de defesa (informar ao final do terceiro semestre) _______________________________________ 
 
9 . Grupo de pesquisa que participa ____________________________________________________________ 
 
10 . Laboratório que desenvolve a pesquisa ______________________________________________________ 
 
11. Listar disciplinas cursadas no semestre_________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
12. PARECER DO ORIENTADOR (PREENCHIDO PELO ORIENTADOR) 
 

Avaliação geral sobre o desempenho do bolsista no semestre 
 

 

 
 

 

O Orientador recomenda a manutenção da bolsa 
(    ) SIM    (    ) NÃO 
Justificativa quando a resposta for negativa 
 
 
Relatório Aprovado (       )                        Relatório Reprovado  (      ) 
 

 

Local 
Caetité-Bahia 

Data 
                     /    /   

Bolsista 

 
________________________________ 

Orientador 

 

______________________________ 

Coordenador do Programa Pós-Graduação 

_________________________________ 

 


