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ORIENTAÇÕES GERAIS PARA RELATÓRIOS DAS DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO PARA 

A DOCÊNCIA EM SAÚDE I E II (ENF 033 E ENF 034): 

Devem ser digitados e encaminhados por email (PDF), seguindo o modelo disponibilizado no 

site do PPGEnf e as recomendações de formatação a seguir: Fonte ARIEL, cor preta, 

espaçamento 1,5, parágrafo justificado, tamanho 12, sendo que para notas de rodapé, 

legendas das ilustrações e tabelas recomenda-se o tamanho 10. 

Devem impreterivelmente conter a assinatura do discente, do orientador e dos professores 

responsáveis pela disciplina onde foram desenvolvidas as atividades.  

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA RELATÓRIOS DE PRODUTIVIDADE CIENTÍFICA: 

Informamos que a CPGEnf aprovou na sua 64ª Reunião a obrigatoriedade de entrega de um 

Relatório Parcial de Produtividade Científica pelos Bolsistas CAPES de mestrado 

vinculados ao PPGEnf-UFSCar devendo ser entregue ao final do primeiro ano (considerar 

data de matricula para contagem). Para os bolsistas CAPES de Doutorado, a CPGEnf 

aprovou na sua 80ª Reunião a obrigatoriedade de entrega do Relatório Parcial de 

Produtividade Científica ao final do primeiro, segundo e terceiro ano (considerar data de 

matricula para contagem). A 80ª Reunião aprovou também a Norma Complementar n. 21 

sobre Distribuição e Renovação periódica das Bolsas.  

 Ainda, todos os alunos que irão defender (bolsistas e não bolsistas),  devem entregar 

um Relatório Final de Produtividade Científica no ato da solicitação de defesa.  

Os dois relatórios se assemelham e, portanto, seguem as mesmas orientações: 

1) Devem ser digitados e encaminhados por email (PDF), seguindo as recomendações 

de formatação a seguir: Fonte ARIEL, cor preta, espaçamento 1,5, paragrafo 

justificado, tamanho 12, sendo que para notas de rodapé, legendas das ilustrações e 

tabelas recomenda-se o tamanho 10. 

2) Devem seguir o modelo disponível no site do PPGEnf, sendo que nenhum item do 

relatório deve ser suprimido. Quando não houver nenhuma informação acerca de um 



determinado tópico deve ser sinalizado para a CPGEnf com a expressão: “Nada a 

declarar”. 

3) Deverão ser anexados os comprovantes das atividades que tratam os itens 1.7, 3 e 4, 
sendo que cada comprovante deve ser identificado com um número ou letra 
correspondente a sua citação no referido relatório. 
 

4) Lembramos que os alunos de doutorado, bolsistas e não bolsistas, tem a 
obrigatoriedade de entregar, para a solicitação do exame de qualificação, o 
comprovante de submissão de um artigo científico de sua autoria e do orientador em 
periódico QUALIS B1 ou superior na área de Enfermagem, sendo que os 
comprovantes aceitos seguem as mesmas orientações do item 3.1 do Relatório 
Parcial de Produtividade Científica (Norma complementar n. 18/2015).  

5) Para o Relatório Final de produtividade Científica atentem-se para o item 3 do Modelo 

disponível no site (Produção bibliográfica), pois conforme as normas complementares 

no 19/2015, é imprescindível a apresentação:  

3.1. Alunos de Mestrado:  
3.1.1. Para a defesa possuir artigo que tenha sido publicado, aceito ou 
manuscrito submetido para publicação em periódico com classificação 
B1 ou superior no Sistema Qualis/Capes na área de Enfermagem, 
relacionado ao projeto de pesquisa do orientador e em coautoria com o 
mesmo, durante o período que foi aluno do PPGEnf. 

3.2. Alunos de Doutorado:  
3.2.2. Para a defesa possuir no mínimo dois artigos que tenham sido 
publicados, aceitos ou manuscritos submetidos para publicação em 
periódico B1 ou superior, no Sistema Qualis/Capes na área de 
enfermagem, relacionado ao projeto de pesquisa do orientador e em co-
autoria com o mesmo, durante o período que foi aluno do PPGEnf. 

6) Devem impreterivelmente conter a assinatura do discente e do orientador 
 
Tais relatórios serão avaliados pela CPGEnf. 
Aproveitamos a oportunidade para manifestar nossa estima e consideração e nos colocamos 
à disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 
 

          


